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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ການແນະນຳກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງ
ທ່ານ 
  
ພໍ່ແມ່ມີສິດທິຕ່າງໆ, ເອີ້ນວ່າລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ, ເຊິ່ງນຳໃຊ້ທຸກໆດ້ານຂອງຂະ
ບວນການການສຶກສາພິເສດ. 
  
ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງກຳນົດສິ່ງທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການທີ່ລະບຸໄວ້ ແລະ ຢູ່ໃນຫຼັກສູດການສຶກສາສະ
ເພາະບຸກຄົນ (IEP) ໄດ້ຮັບການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE). 
 
ເອກະສານນີ້ໃຊ້ເປັນແຈ້ງການກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ທ່ານເຂົ້າໃຈສິດທິຕ່າງໆທີ່ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານຜ່ານກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ, 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ (IDEA) ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການ
ສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ. ບາງຂົງເຂດທີ່ເວົ້າເຖິງໃນເອກະສານນີ້ປະກອບມີ: 
• ແຈ້ງການ 
• ການຍິນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ 
• ການຮັກສາບັນທຶກ 
• ການປະເມີນຜົນ  
• ການໄກ່ເກ່ຍ 
• ຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
• ຄ່າທະນາຍຄວາມ 
• ອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະ 
• ການປະຕິບັດວິໄນ 
 

ຂ້ອຍສາມາດຊອກຫາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ
ໄດ້ຢູ່ໃສ? 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄຳອະທິບາຍແບບປາກເປົ່າເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານ, ໃຫ້ຕິດ
ຕໍ່ຫາຝ່າຍຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ: 
 

• ຜູ້ດູແລເຂດການສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ 
• ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳພື້ນທີ່ຂອງທ່ານ (AEA) 
• ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ (DE) 
• ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບພໍ່ແມ່ລັດໄອໂອວາ, ສູນຊັບພະຍາກອນ ASK 
• ອົງການສິດທິຜູ້ພິການລັດໄອໂອວາ (Disability Rights of Iowa) 
• ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ (Center for Independent Living) 

 
ຫົວໜ້າຜູ້ບໍລິຫານ ຫຼື ຜູ້ອຳນວຍການເຂດການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ (LEA) 
ທັງທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາມີຈຸດປະສົງດຽວກັນໃນການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. ຖ້າທ່ານ ຫຼື 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນມີບັນຫາກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ, ໃຫ້ໃຊ້ທຸກໂອກາດເພື່ອ
ດຳເນີນການປຶກສາຫາລືໂດຍໄວ ແລະ ຢ່າງເປີດກວ້າງກ່ຽວກັບບັນຫາກັງວົນໃຈຂອງທ່ານ. ຖ້າລູກ
ຂອງທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ, ຈົ່ງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນການ
ພັດທະນາຫຼັກສູດ IEP ຂອງລູກທ່ານ. 
 

ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳພື້ນທີ່ (AEA) 
ຖາມຫາ: 

• ຜູ້ອຳນວຍການການສຶກສາພິເສດ 
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• ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ AEA, ເມື່ອກ່ອນເອີ້ນວ່າ “ຜູ້ອຳນວຍຄວາມສະດວກການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງ 
AEA” 

• ໂຄງການຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງຄອບຄົວ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການສຶກສາ (FEP) ຂອງ AEA 
ສະຖານທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່, ເບີໂທລະສັບ ແລະ ໜ້າເວັບສຳລັບ AEA ແຕ່ລະແຫ່ງ: 
 
AEA ຫ້ອງການ

ໃຫຍ່ 
ເບີໂທລະສັບ ໜ້າເວັບ 

AEA ເຂດ Keystone Elkader 800-632-5918 www.aea1.k12.ia.us 
AEA ເຂດ Central 
Rivers 

Cedar Falls 800-542-8375 www.centralriversaea.org 

AEA ເຂດ Prairie 
Lakes 

Pocahontas 800-669-2325 www.plaea.org 

Prairie Lakes ເຂດ 
Mississippi Bend 

Bettendorf 800-947-2329 www.mbaea.org 

AEA ເຂດ Grant 
Wood 

Cedar Rapids 800-332-8488 www.gwaea.org 

AEA ເຂດ Heartland Johnston 800-362-2720 http://www.heartlandaea.org/ 
AEA ເຂດ Green 
Hills 

Council Bluffs 800-432-5804 www.ghaea.org 

AEA ເຂດ Great 
Prairie 

Ottumwa 800-622-0027 www.gpaea.org 

AEA ເຂດ Northwest Sioux City 800-352-9040 www.nwaea.org 
 
ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ (DE) 
ຂະແໜງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ສຳນັກງານຍຸດທະສາດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອນັກຮຽນ 
Grimes State Office Building 
400 E. 14th Street 
Des Moines, Iowa 50319-0146 
515-281-3176 
ແຟັກ: 515-242-5988  
http://www.educateiowa.gov/ 
 
ສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບພໍ່ແມ່ (PTI) ລັດໄອໂອວາ 
ແຕ່ລະລັດມີສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ໃຫ້ທຶນໂດຍລັດຖະບານ
ກາງ.  ສູນ PTI ລັດໄອໂອວາແມ່ນສູນຊັບພະຍາກອນ ASK.  ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງສູນ ASK ມີດັ່ງນີ້: 
 
ASK Resource Center 
5665 Greendale Road, Suite D  
Johnston, Iowa 50131  
1-800-450-8667 
515-243-1713 
ແຟັກ: 515-243-1902 
ອີເມວ: info@askresource.org 
http://www.askresource.org 
 

http://www.aea1.k12.ia.us/
http://www.centralriversaea.org/
http://www.plaea.org/
http://www.mbaea.org/
http://www.gwaea.org/
http://www.heartlandaea.org/
http://www.ghaea.org/
http://www.gpaea.org/
http://www.nwaea.org/
http://www.educateiowa.gov/
http://www.askresource.org/
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ອົງການສິດທິຜູ້ພິການລັດໄອໂອວາ (Disability Rights Iowa, DRI) 
ແຕ່ລະລັດມີອົງການປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜູ້ພິການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ.  ໃນ
ລັດໄອໂອວາ, ນັ້ນແມ່ນອົງການສິດທິຜູ້ພິການລັດໄອໂອວາ (DRI).  ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງ DRI ມີ
ດັ່ງນີ້ 
 
400 East Court Avenue, Suite 300 
Des Moines, Iowa 50309 
515-278-2502 
515-278-0571 (TDD) 
800-779-2502 
ແຟັກ: 515- 278-0539 
ອີເມວ: info@disabilityrightsiowa.org 
http://www.disabilityrightsiowa.org 
 
ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ (Center for Independent Living, 
CIL) 
 
ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ 
Access 2 Independence ເຂດແລວຕາເວັນອອກລັດໄອໂອວາ 
(A2I) 
 
1556 S. 1st Ave. Suite B 
Iowa City, Iowa 52240 
 
ຫ້ອງການ: 319-338-3870 ຫຼື ເບີໂທຟຣີ 1-866-338-
4544 
TTY: ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະນີ້. 
ແຟັກ: 319-338-3870 (ໂທໃນເວລາສົ່ງແຟັກ) 
ອີເມວ: ed@access2independence.org 
www.access2independence.org  

ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບ
ເພິ່ງຕົນເອງ Access 2 Independence ເຂດ
ແລວຕາເວັນອອກລັດໄອໂອວາ (A2I) 
 
605 2nd Ave SE 
Cedar Rapids, Iowa 52401 
 
ຫ້ອງການ:  319-631-8083 
TTY: ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະນະນີ້. 
ອີເມວ: ed@access2independence.org 
www.access2independence.org  

ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ
ເຂດພາກກາງລັດໄອໂອວາ (CICIL) 
 
100 East Euclid Avenue, Suite 105 
Des Moines, Iowa 50309 
 
ຫ້ອງການ: 515-243-1742 
ແຟັກ: 515-243-5385 
ອີເມວ: office@cicil.org 
www.cicil.org  

ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ພິການເຂດ Siouxland 
(DRCS) 
 
520 Nebraska Street, Suite 101 
Sioux City, Iowa  51101 
 
ຫ້ອງການ:  712-255-1065 
TTY:  712-255-1065 
ແຟັກ:  712-255-7712 
ອີເມວ: director@drcsiouxland.org 
www.drcsiouxland.org  

http://www.disabilityrightsiowa.org/
http://www.access2independence.org/
http://www.access2independence.org/
http://www.cicil.org/
http://www.drcsiouxland.org/
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ
ລັດອິລິນອຍ/ລັດໄອໂອວາ (IICIL) 
 
ສະຖານທີ່ຕົວຈິງ:  501-11th Street, Rock Island, Illinois  
61201 
ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:  PO Box 6156, Rock Island, Illinois  
61204 
 
ຫ້ອງການ: 309-793-0090 (V/TTY) 
ໂທຟຣີ:  1-855-744-8918 (V/TTY) 
ແຟັກ:  309-793-5198 
www.iicil.com  

League of Human Dignity - ສູນສົ່ງເສີມການ
ດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງເຂດຕາ
ເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ລັດໄອໂອວາ (SWICIL) 
 
1520 Avenue M 
Council Bluffs, Iowa 51501 
 
ຫ້ອງການ: 712-323-6863 
ແຟັກ: 712-323-6811 
Cinfo@leagueofhumandignity.com 
www.leagueofhumandignity.com  

ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ
ເຂດພາກກາງຕອນໃຕ້ລັດໄອໂອວາ (SCICIL) 
 
117-1st Avenue West 
Oskaloosa, Iowa 52577 
 
ຫ້ອງການ: 641-672-1867 ຫຼື 800-651-7911 
TTY: ໃຊ້ Relay Iowa 
ແຟັກ: 641-672-1867 
ອີເມວ: brookie43@gmail.com 

 

 

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ສຳລັບພໍ່ແມ່ 
ຂ້ອຍຈະໄດ້ຮັບສຳເນົາຂອງລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເມື່ອໃດ? 
 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສຳເນົາຂອງລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບລູກຂອງທ່ານທີ່ພິການໜຶ່ງ
ຄັ້ງຕໍ່ປີ. 
 
ນອກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາສຳເນົາໃຫ້ທ່ານ: 

• ຫຼັງຈາກການນຳສົ່ງເບື້ອງຕົ້ນ ຫຼື ການຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໃຫ້ປະເມີນຜົນລູກຂອງ
ທ່ານ; 

• ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຄັ້ງທຳອິດໃນສົກຮຽນນັ້ນ; 

• ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການເຮັດຄຳຕັດສິນເພື່ອດຳເນີນການປະຕິບັດວິໄນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ; ແລະ  

• ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຂໍເອົາລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຂອງທ່ານ. 
 

ຂ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການໃດແດ່ກ່ຽວກັບລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ? 
ພະແນກສຶກສາຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການທີ່ພຽງພໍເພື່ອແຈ້ງບອກທ່ານຢ່າງຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບ
ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA.  
 
ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງນີ້ມີໃຫ້ເປັນ:  

• ພາສາອັງກິດ 
• ພາສາສະເປນ 

http://www.iicil.com/
http://www.leagueofhumandignity.com/
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ພາສາບັອສເນຍ 
• ພາສາເຊີເບຍ-ໂຄຣເອເຊຍ 
• ພາສາຫວຽດນາມ 
• ພາສາອາຣັບ 
• ພາສາລາວ 

ໝາຍເຫດ: ສະບັບແປເຫຼົ່ານີ້ມີໃຫ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາທີ່: 

https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/parent-information/procedural-safeguards-manual-parents-
rights-children-ag-0 

ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບ: 

• ເດັກນ້ອຍທີ່ມີການຮັກສາຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ໄວ້; 
• ປະເພດຂໍ້ມູນທີ່ຊອກຫາ; 
• ວິທີທີ່ລັດເຈດຕະນານຳໃຊ້ໃນການເກັບເອົາຂໍ້ມູນ (ລວມທັງແຫຼ່ງທີ່ເກັບເອົາຂໍ້

ມູນຈາກ); ແລະ 
• ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈະເຮັດ. 
• ສັງລວມນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນທີ່ໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ

ກ່ຽວກັບການຈັດເກັບ, ການເປີດເຜີຍກັບພາກສ່ວນທີສາມ, ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການທຳລາຍ
ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້. 

• ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສິດທິທັງໝົດຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນີ້, 
ລວມທັງສິດທິອີງຕາມກົດໝາຍ  FERPA (34 C.F.R. ພາກ 99). 

ໝາຍເຫດ: ກ່ອນທີ່ຈະມີກິດຈະກຳລະບຸຕົວ, ຊອກຫາ ຫຼື ປະເມີນຜົນທີ່ສຳຄັນ ເຊັ່ນ Child Find, 
ຕ້ອງມີການເຜີຍແຜ່ ຫຼື ປະກາດແຈ້ງການໃນໜັງສືພິມ ຫຼື ສື່ອື່ນໆ ຫຼື ທັງສອງຢ່າງ, 
ພ້ອມກັບການສົ່ງຂໍ້ມູນທີ່ພຽງພໍເພື່ອແຈ້ງບອກພໍ່ແມ່ໃນທົ່ວລັດກ່ຽວກັບກິດຈະກຳ
ຊອກຫາ, ລະບຸຕົວ ແລະ ປະເມີນຜົນເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

  

https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/parent-information/procedural-safeguards-manual-parents-rights-children-ag-0
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/parent-information/procedural-safeguards-manual-parents-rights-children-ag-0
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນມີຫຍັງແດ່? 
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA, ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອ
ງລັດໄອໂອວາ ແລະ ກົດລະບຽບ ແລະ ຂໍ້ບັງຄັບອື່ນໆທີ່ສຳຄັນສຳລັບພໍ່ແມ່ທີ່ຕ້ອງຮູ້: 
 
ເວັບໄຊທີ່ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບພໍ່ແມ່: 

• ກົດລະບຽບດ້ານການບໍລິຫານການສຶກສາພິເສດຂອງລັດໄອໂອວາ 
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/administrative-rules-special-education 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປັບປຸງການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ (IDEA) 
http://sites.ed.gov//idea 

• ໝາຍເຫດ: ສຳລັບການອ້າງອີງຂອງທ່ານ, ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບເນື້ອໃນຂອງປື້ມຄູ່ມືລະບຽບ
ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບພໍ່ແມ່ແມ່ນມີຢູ່ໃນ 20 USC § 1415(d) ຂອງກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ (IDEA) 2004. 

• ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) 
http://www.ed2.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html  

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ ແລະ ການອ້າງອີງອື່ນໆ: 
• Working Things Out When Things Go Wrong – ເອກະສານທີ່ພິມອອກຈາກພະແນກສຶກສາ (DE) ລັດ

ໄອໂອວາ.  ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສຶກສາເພື່ອຂໍເອົາສຳເນົາ.  
• ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສຳລັບພໍ່ແມ່, https://www.parentcenterhub.org, 

ແມ່ນເວັບໄຊທີ່ມີສິ່ງສື່ພິມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA, ລະບຽບການ
ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຂໍ້ມູນອື່ນໆກ່ຽວກັບຄວາມພິການ. 

• ສູນ PACER, http://www.pacer.org ມີສັງລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບກົດໝາຍ IDEA, ເຊັ່ນດຽວກັນ
ກັບຂໍ້ມູນອື່ນໆສຳລັບຄອບຄົວທີ່ມີເດັກພິການ. 

• ເວັບໄຊຂອງພະແນກສຶກສາສຳລັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ   
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/dispute-resolution 

ກວດເບິ່ງນຳຄູປະຈຳຫ້ອງຂອງລູກທ່ານ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ຫຼື ຜູ້ຕາງໜ້າ AEA (ບຸກຄົນ
ໃນ AEA ທີ່ໂອ້ລົມກັບທ່ານເລື້ອຍໆກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ) ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ. 
 

ການຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ບັນທຶກດ້ານ
ການສຶກສາ 
ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ 
ໜ່ວຍງານພາກລັດຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາກ່ຽວ
ກັບລູກຂອງທ່ານທີ່ມີການເກັບເອົາ ແລະ ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານການສຶກສາອີງຕາມ
ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆໃນທັງກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA). 

ໜ່ວຍງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຄຳຂໍກວດເບິ່ງ ຫຼື ກວດກາບັນທຶກຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການຊັກຊ້າ
ຢ່າງບໍ່ຈຳເປັນ – ບໍ່ດົນກວ່າ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ແລະ ກ່ອນກອງປະຊຸມໃດໆກໍຕາມກ່ຽວ
ກັບຫຼັກສູດ IEP ຫຼື ການໄຕ່ສວນ ຫຼື ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ. 

ການກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ 
ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງ
ບັນທຶກດ້ານການສຶກສາຂອງລູກທ່ານກ່ຽວກັບ: 

• ການລະບຸຕົວ;  
• ການປະເມີນຜົນ;  
• ການບັນຈຸລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນ; ແລະ 
• ການໃຫ້ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

  

https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/administrative-rules-special-education
http://sites.ed.gov/
http://www.ed2.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
https://www.parentcenterhub.org/
http://www.pacer.org/legislation/idea/index.asp
https://educateiowa.gov/pk-12/special-education/dispute-resolution
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ປະເພດ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງບັນທຶກ 
ແຕ່ລະໜ່ວຍງານ, ອີງຕາມຄຳຂໍ, ຕ້ອງໃຫ້ລາຍການປະເພດ ແລະ ສະຖານທີ່ຂອງບັນທຶກດ້ານການ
ສຶກສາທີ່ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານ. 
 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສຳເນົາບັນທຶກ 
ແຕ່ລະໜ່ວຍງານອາດຈະເກັບຄ່າທຳນຽມສຳລັບການອັດສຳເນົາບັນທຶກ ຖ້າຄ່າທຳນຽມນັ້ນບໍ່
ຂັດຂວາງທ່ານຈາກການໃຊ້ສິດຂອງທ່ານໃນການກວດເບິ່ງ ແລະ ກວດກາບັນທຶກດັ່ງກ່າວ. ໜ່ວຍງານ
ບໍ່ສາມາດເກັບຄ່າທຳນຽມສຳລັບການຊອກຫາ ຫຼື ກູ້ຄືນຂໍ້ມູນໄດ້. 
 
ສິດໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ 
ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ລວມມີໃນສິດຂອງທ່ານໃນການກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງ: 
 

• ສິດໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງຈາກໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕໍ່ກັບຄຳຂໍເອົາຄຳອະທິບາຍ 
ແລະ ການແປຄວາມໝາຍຂອງບັນທຶກຕ່າງໆ; 

• ສິດໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານໃຫ້ສຳເນົາບັນທຶກທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນທີ່ຖ້າບໍ່
ໃຫ້ສຳເນົາດັ່ງກ່າວຈະຂັດຂວາງທ່ານຈາກການນຳໃຊ້ສິດກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ; 

• ສິດໃນການໃຫ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກ. 
 
ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານອາດຈະຖືວ່າພໍ່ແມ່ມີສິດອຳນາດກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງບັນທຶກດ້ານການ
ສຶກສາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜ່ວຍງານໄດ້ຮັບແຈ້ງບອກວ່າພໍ່ແມ່ບໍ່ມີສິດອຳນາດນັ້ນອີງຕາມ
ກົດໝາຍລັດທີ່ນຳໃຊ້ທີ່ຄວບຄຸມເລື່ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ການແຍກກັນຢູ່ 
ແລະ ການຢ່າຮ້າງ. 
 
ຄຳນິຍາມ: ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ 
ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນສະເພາະ ເຊັ່ນ: 

• ຊື່ຂອງລູກທ່ານ;  
• ຊື່ຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່;  
• ທີ່ຢູ່ເຮືອນ; 
• ເລກປະກັນສັງຄົມ; ແລະ 
• ລາຍການລະບຸລັກສະນະສ່ວນຕົວທີ່ອະທິບາຍລາຍລະອຽດຂອງເດັກໃນແບບທີ່ບຸກຄົນອື່ນ

ສາມາດລະບຸຕົວຕົນເດັກໄດ້ດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. 
 
ບັນທຶກທີ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ 
ໂດຍມີການຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບການເຂົ້າເຖິງໂດຍພໍ່ແມ່ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, 
ໜ່ວຍງານທີ່ຮັກສາບັນທຶກ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕ້ອງຈົດບັນທຶກພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີ
ການເຂົ້າເຖິງບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ເຊິ່ງລວມເອົາ: 

• ຊື່ຂອງພາກສ່ວນນັ້ນໆ; 
• ວັນທີໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງ; ແລະ 
• ຈຸດປະສົງທີ່ພາກສ່ວນນັ້ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ບັນທຶກ. 

 
ໝາຍເຫດ: ຖ້າບັນທຶກລວມມີຂໍ້ມູນຫຼາຍກວ່າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ, ທ່ານມີສິດ
ກວດກາ ແລະ ກວດເບິ່ງສະເພາະຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບ
ແຈ້ງກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສະເພາະນັ້ນເທົ່ານັ້ນ. 
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ບັນທຶກທີ່ເຊື່ອວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ  
ຖ້າທ່ານເຊື່ອວ່າຂໍ້ມູນທີ່ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼື ເຮັດ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດ ຫຼື ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ທ່ານສາມາດ
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນນັ້ນແກ້ໄຂບັນທຶກໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້. 
 
ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈະຕ້ອງຕັດສິນໃຈວ່າຈະແກ້ໄຂຂໍ້ມູນອີງຕາມຄຳຂໍຫຼືບໍ່ພາຍໃນໄລຍະ
ເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕັດສິນໃຈປະຕິເສດບໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ
ນັ້ນ, ມັນຈະຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບການປະຕິເສດ ແລະ ແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິດທິໃນ
ການຂໍການໄຕ່ສວນ.  (ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການໄຕ່ສວນແມ່ນມາຈາກກົດໝາຍ FERPA ແລະ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້
ກຳນົດໃນກົດໝາຍ IDEA). 
 
ການໄຕ່ສວນຕາມກົດໝາຍ FERPA 
ຫຼັງຈາກປະຕິເສດບໍ່ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນໃນບັນທຶກຂອງເດັກ, ເຂດການສຶກສາຈະຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານ
ກ່ຽວກັບການປະຕິເສດນັ້ນ ແລະ ແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານໃນການຂໍການໄຕ່ສວນ
ອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ FERPA. 
 
ການໄຕ່ສວນຈະນຳໄປສູ່ໜຶ່ງໃນຄຳຕັດສິນຕໍ່ໄປນີ້: 

1. ຖ້າຄຳຕັດສິນອອກມາວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າ
ໃຈຜິດ ຫຼື ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ໜ່ວຍງານ
ຕ້ອງແກ້ໄຂຂໍ້ມູນນັ້ນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ແຈ້ງບອກທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

2. ຖ້າຄຳຕັດສິນອອກມາວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນບໍ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້
ເຂົ້າໃຈ ຫຼື ລະເມີດຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ຫຼື ສິດທິອື່ນຂອງລູກທ່ານ, ໜ່ວຍງານຈະ
ແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນນັ້ນ. ນອກນັ້ນ ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈະແຈ້ງບອກ
ທ່ານກ່ຽວກັບສິດຂອງທ່ານໃນການເອົາຄຳຖະແຫຼງໄວ້ໃນບັນທຶກທີ່ໜ່ວຍງານຮັກສາໄວ້
ກ່ຽວກັບລູກທ່ານ ທີ່ສະແດງຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນັ້ນ ຫຼື ບອກເຫດຜົນຂອງ
ທ່ານສຳລັບການບໍ່ເຫັນດີນຳຄຳຕັດສິນຂອງໜ່ວຍງານ. 

 
ໝາຍເຫດ: ໜ່ວຍງານຕ້ອງຮັກສາຄຳອະທິບາຍທີ່ເອົາໃສ່ໄວ້ໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານໄວ້ເປັນ
ສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກນັ້ນ ຕາບໃດທີ່ໜ່ວຍງານຍັງຮັກສາບັນທຶກນັ້ນ ຫຼື ສ່ວນຂໍ້
ມູນທີ່ຖືກຄັດຄ້ານໄວ້. ຖ້າໜ່ວຍງານເປີດເຜີຍບັນທຶກ ຫຼື ສ່ວນຂໍ້ມູນທີ່ຖືກ
ຄັດຄ້ານຕໍ່ກັບພາກສ່ວນອື່ນໃດໆກໍຕາມ, ໜ່ວຍງານຕ້ອງເປີດເຜີຍຄຳອະທິບາຍຂອງທ່ານ
ເຊັ່ນກັນ. 
 
ການອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍບັນທຶກ 
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ ຫຼື ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກເດັກທີ່ມີສິດ
ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະແລ້ວ ກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸ
ຕົວຕົນໄດ້ຕໍ່ກັບບຸກຄົນໃດໆກໍຕາມທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ (
ເຊັ່ນ: ເຂດການສຶກສາອື່ນທີ່ທ່ານກຳລັງຈະລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນ), ເວັ້ນເສຍແຕ່
ວ່າຂໍ້ມູນນັ້ນປະກອບມີໃນບັນທຶກດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກົດໝາຍ FERPA ອະນຸຍາດການເປີດ
ເຜີຍໂດຍບໍ່ຕ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່. 
 
ການປົກປ້ອງຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ 
ແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕ້ອງປົກປ້ອງຄວາມລັບ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ໃນເວລາເກັບ
ເອົາ, ເກັບຮັກສາ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ທຳລາຍບັນທຶກຕ່າງໆ.  
 
ພັນທະອື່ນໆຈາກກົດໝາຍລວມມີ: 

• ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານຕ້ອງມີພະນັກງານຜູ້ໜຶ່ງຮັບຜິດຊອບການຮັບປະກັນການຮັກສາຄວາມ
ລັບຂອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ທຸກຄົນທີ່ເກັບເອົາ ຫຼື ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຕ້ອງຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມການຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວອີງຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA 
ແລະ FERPA.  

• ແຕ່ລະໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຮັກສາ, ສຳລັບການກວດກາພາກລັດ, ລາຍຊື່ ແລະ ຕຳ
ແໜ່ງຂອງພະນັກງານເຫຼົ່ານັ້ນພາຍໃນໜ່ວຍງານຜູ້ທີ່ອາດຈະມີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້
ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້. 

 
ບັນທຶກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອີກຕໍ່ໄປ 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານໃນເວລາທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້
ທີ່ເກັບເອົາ, ຮັກສາໄວ້ ຫຼື ໃຊ້ອີງຕາມກົດໝາຍ AEA ແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍ່ໄປເພື່ອ
ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕັດສິນກຳນົດວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຈຳເປັນອີກຕໍ່ໄປ
ເພື່ອໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ, ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກທຳລາຍຖິ້ມຕາມຄຳຮ້ອງຂໍ
ຂອງທ່ານ. 
 
ມີບາງຂໍ້ມູນໃນບັນທຶກຂອງລູກທ່ານທີ່ຖືກຮັກສາໄວ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບັນທຶກຖາວອນ 
ແລະ ອາດຈະຖືກຮັກສາໄວ້ໂດຍບໍ່ມີກຳນົດເວລາ. ຂໍ້ມູນນັ້ນລວມມີລາຍການຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນ: 
ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເບີໂທລະສັບ, ຊັ້ນຮຽນ, ບັນທຶກການມາຮຽນ, ຊົ່ວຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນ, ລະດັບຊັ້ນ
ຮຽນທີ່ຮຽນຈົບ ແລະ ປີທີ່ຮຽນຈົບ. 

ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ໃຫ້ນິຍາມໄວ້ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີໝາຍເຖິງວ່າທ່ານ: 

1. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນເປັນພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ຮູບແບບອື່ນຂອງການ
ສື່ສານແຈ້ງບອກ (ເຊັ່ນ: ພາສາໃບ້, ໜັງສືໂພງສຳລັບຄົນຕາບອດ ຫຼື ການສື່ສານແບບປາກ
ເປົ່າ) ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທັງໝົດກ່ຽວກັບການດຳເນີນການທີ່ທ່ານກຳລັງໃຫ້ການຍິນ
ຍອມເຫັນດີ. 

2. ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນຕໍ່ກັບການດຳເນີນການນັ້ນ ແລະ ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີອະທິບາຍການດຳເນີນການນັ້ນ ແລະ ລະບຸບັນທຶກຕ່າງໆ (ຖ້າມີ) ທີ່ຈະຖືເປີດ
ເຜີຍ ແລະ ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບໃຜ. 

3. ເຂົ້າໃຈວ່າການຍິນຍອມເຫັນດີແມ່ນຄວາມສະໝັກໃຈໃນສ່ວນຂອງທ່ານ ແລະ 
ທ່ານສາມາດຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. 

 
ໝາຍເຫດ: ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານບໍ່ຍົກເລີກ (ລົບລ້າງ) ການດຳເນີນການທີ່
ເກີດຂຶ້ນແລ້ວຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ແລະ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະ
ຖອນມັນ. 
 
ການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດດຳເນີນການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ກັບລູກ
ທ່ານເພື່ອຕັດສິນກຳນົດວ່າ ອີງຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ລູກຂອງທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືບໍ່ໄດ້ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ ແລະ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນ. 
 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນໃນການຂໍເອົາການຍິນຍອມ
ເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຂອງທ່ານສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອ
ຕັດສິນວ່າລູກຂອງທ່ານແມ່ນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຫຼືບໍ່. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

 
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນບໍ່ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ເລີ່ມການສະໜອງການສຶກສາ
ພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 
 
ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ 
ຖ້າລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ຫຼື ທ່ານກຳລັງຊອກລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານ
ເຂົ້າໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ບໍ່ຕອບສະໜອງ
ຕໍ່ກັບຄຳຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຂອງທ່ານອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ຖືກກຳນົດໃຫ້ເຮັດ, ພະຍາຍາມດຳເນີນການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້
ນຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່ານໂດຍການນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼື ການຮ້ອງຮຽນ
ຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ. 
 
ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈະບໍ່ລະເມີດພັນທະຂອງຕົນໃນການຊອກຫາ, ລະບຸຕົວ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານຖ້າມັນບໍ່ໄດ້ເຮັດການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານໃນສະພາບການ
ເຫຼົ່ານີ້. 
 
ການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນໃນເວລາທີ່ເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ 
ຖ້າເດັກແມ່ນເດັກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອລັດ ແລະ ບໍ່ໄດ້ອາໄສຢູ່ນຳພໍ່ຫຼືແມ່ຂອງ
ເດັກ, ເຂດປົກຄອງ ແລະ AEA ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ສຳລັບການປະ
ເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນເພື່ອກຳນົດວ່າເດັກແມ່ານເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຫຼືບໍ່ ຖ້າ: 

1. ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ພະຍາຍາມ
ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວກໍຕາມ; 

2. ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວອີງຕາມກົດໝາຍຂອງລັດ; ຫຼື 
3. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ມອບໝາຍສິດເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໃຫ້ການຍິນຍອມ

ສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ເດັກ. 
 
ໝາຍເຫດ: “ເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ” ທີ່ໃຊ້ໃນກົດໝາຍ IDEA ໝາຍເຖິງເດັກນ້ອຍຜູ້
ທີ່, ຕາມທີ່ຕັດສິນກຳນົດໂດຍລັດບ່ອນທີ່ເດັກອາໄສຢູ່, ແມ່ນ: 

1. ເດັກອຸປະຖໍາໂດຍບໍ່ມີພໍ່ແມ່ອຸປະຖຳ; 
2. ຖືວ່າເປັນເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດອີງຕາມກົດໝາຍລັດ; ຫຼື 
3. ຢູ່ໃນປົກຄອງດູແລຂອງໜ່ວຍງານສະຫວັດດີການເດັກຂອງລັດຖະບານ. 

ການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ເລີ່ມການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຈາກ
ທ່ານກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກຂອງທ່ານເປັນ
ຄັ້ງທຳອິດ. 
 
ພວກເຂົາຕ້ອງພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນເພື່ອຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນ
ຄົບຖ້ວນຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດ. 
 
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕອບຄຳຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍ່
ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີດັ່ງກ່າວ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຂອງທ່ານອາດຈະບໍ່ໃຊ້ລະບຽບການປົກ
ປ້ອງຄຸ້ມຄອງ (ເຊັ່ນ: ການໄກ່ເກ່ຍ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, 
ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິ
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ທຳ) ເພື່ອຂໍເອົາການຕົກລົງເຫັນດີ ຫຼື ຄຳຕັດສິນວ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ທີ່ແນະນຳໂດຍທີມ IEP ຂອງລູກທ່ານ) ອາດຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກທ່ານໄດ້ໂດຍ
ບໍ່ຕ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ. 
 
ການປະຕິເສດການຍິນຍອມເຫັນຕໍ່ກັບການບໍລິການ 
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດ ຫຼື ຖ້າທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳຂໍໃຫ້
ທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນເຫັນດີດັ່ງ່າວ ແລະ ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ບໍ່ໃຫ້ການສຶກສາ
ພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກທ່ານເຊິ່ງພວກເຂົາໄດ້ຂໍເອົາການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກທ່ານ, ທາງເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຂອງທ່ານ: 

1. ບໍ່ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດໃນການເຮັດໃຫ້ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ມີໃຫ້
ແກ່ລູກຂອງທ່ານສຳລັບການບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນແກ່ລູກຂອງທ່ານ; ແລະ 

2. ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີກອງປະຊຸມຫຼັກສູດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP) ຫຼື ສ້າງ
ຫຼັກສູດ IEP ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານສຳລັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ. 

 
ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການບໍລິການ 
ທ່ານສາມາດຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສຳລັບການສືບຕໍ່ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບລູກຂອງທ່ານໄດ້.  ທ່ານຕ້ອງຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນລາຍ
ລັກອັກສອນ. 
 
ກ່ອນທີ່ການບໍລິການຈະຢຸດ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າ
ຈາກໜ່ວຍງານພາກລັດ.  ຖ້າທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານສຳລັບການສືບຕໍ່ການສຶກສາ
ພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບລູກຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ບໍ່ຈຳເປັນ
ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນທຶກການສຶກສາພິເສດຂອງລູກທ່ານ ເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ
ຂອງທ່ານສຳລັບການບໍລິການເພີ່ມເຕີມແລ້ວ. 
 
ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ລູກຂອງທ່ານຈະເປັນນັກຮຽນໃນການສຶກສາທົ່ວໄປເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີການປົກປ້ອງໃດຕາມ
ກົດໝາຍ IDEA ໃດໆຈະນຳໃຊ້ກັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
ການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການປະເມີນຜົນຄືນໃໝ່ 
ເຂດການສຶກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີແບບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຈາກທ່ານກ່ອນທີ່
ມັນຈະປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຂດການສຶກສາສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ: 

1. ມັນໄດ້ໃຊ້ຂັ້ນຕອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວໃນການຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບ
ການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່; ແລະ 

2. ທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງ. 
 
ຖ້າທ່ານປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່, ເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼື AEA ອາດຈະ, ແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເຮັດກໍໄດ້, ພະຍາຍາມເຮັດການປະເມີນຜົນລູກ
ຂອງທ່ານຄືນໃໝ່ໂດຍການໃຊ້ຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍ, ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ຍຸຕິທຳເພື່ອຂໍລົບລ້າງການປະຕິເສດຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ເຮັດການ
ປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານຄືນໃໝ່. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ຄືກັນກັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ລະເມີດພັນທະ
ຂອງຕົນອີງຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ຖ້າມັນປະຕິເສດບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດການປະເມີນຜົນຄືນ
ໃໝ່ໃນແບບນີ້. 
 
ຄວາມພະຍາຍາມຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນເພື່ອຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນ, 
ເພື່ອໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຄັ້ງທຳອິດ, ເພື່ອປະເມີນຜົນ
ຄືນໃໝ່ ແລະ ຊອກຫາພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດສຳລັບການປະເມີນຜົນ
ເບື້ອງຕົ້ນ. 
 
ເອກະສານຕ້ອງລວມມີບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້ ເຊັ່ນ: 

1. ບັນທຶກລະອຽດຂອງການໂທລະສັບທີ່ໄດ້ໂທ ຫຼື ພະຍາຍາມໂທ ແລະ ຜົນການໂທເຫຼົ່ານັ້ນ;  
2. ສຳເນົາຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງເອກະສານທີ່ສົ່ງໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ການຕອບກັບຕ່າງໆ

ທີ່ໄດ້ຮັບ; ແລະ 
3. ບັນທຶກລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ ຫຼື ສະຖານທີ່ຈ້າງງານ ແລະ ຜົນ

ຂອງການຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່ານັ້ນ. 
 
ຕົວຢ່າງສະເພາະອື່ນໆສຳລັບການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ກົດໝາຍ IDEA ແລະ ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງມັນກຳນົດເວລາເພີ່ມເຕີມເມື່ອຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
ເວລາເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ: 

1. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໃນຄັ້ງທຳອິດທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂໍ
ການເຂົ້າເຖິງປະກັນໄພ ຫຼື ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພເອກະຊົນເພື່ອ
ຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າການໃຫ້ FAPE ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

2. ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈະເປີດເຜີຍ
ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຜູ້ທີ່ກຳລັງໃຫ້ 
ຫຼື ຈ່າຍຄ່າການບໍລິການໃນໄລຍະຫັນປ່ຽນ. 

3. ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນ ຫຼື ຈະລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄ
ດ້ຮັບການຮັບຮອງເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນ AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາອື່ນ, ຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ຈະມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້
ກ່ຽວກັບລູກຂອງທ່ານລະຫວ່າງເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື AEA ບ່ອນທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ ແລະ 
ເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື AEA ບ່ອນທີ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຕັ້ງຢູ່. 

 
ຂໍ້ມູນອື່ນກ່ຽວກັບການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຂອງທ່ານອາດຈະ: 

1. ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ຢູ່ແລ້ວໂດຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການປະ
ເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່ານ; ຫຼື 

2. ໃຫ້ການທົດສອບ ຫຼື ການປະເມີນຜົນອື່ນແກ່ລູກຂອງທ່ານທີ່ເອົາໃຫ້ເດັກນ້ອຍ
ທຸກຄົນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ, ກ່ອນການທົດສອບ ຫຼື ການປະເມີນຜົນນັ້ນ, ຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກພໍ່ແມ່ທັງໝົດຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ. 

 
ໝາຍເຫດ: ເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ການປະຕິເສດໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ
ຕໍ່ກັບການບໍລິການ ຫຼື ກິດຈະກຳໜຶ່ງເພື່ອປະຕິເສດທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານສຳລັບການ
ບໍລິການ, ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ກິດຈະກຳອື່ນໄດ້. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

 
ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົນດ້ວຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ
ເອງ ຫຼື ຖ້າທ່ານໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຮຽນຢູ່ເຮືອນ ແລະ ທ່ານບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ
ທ່ານສຳລັບການປະເມີນຜົນເບື້ອງຕົ້ນຂອງລູກທ່ານ ຫຼື ການປະເມີນຜົນຄືນໃໝ່ຂອງລູກ
ທ່ານ ຫຼື ທ່ານບໍ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບຄຳຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນຂອງທ່ານ, ເຂດການ
ສຶກສາອາດຈະບໍ່ໃຊ້ຂັ້ນຕອນລົບລ້າງການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງຕົນ (ເຊັ່ນ: ການໄກ່ເກ່ຍ, ກາ
ນຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ການໄຕ່ສວນ
ຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ) ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາລູກຂອງ
ທ່ານວ່າມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການທີ່ເທົ່າທຽມກັນ (ການບໍລິການທີ່ເຮັດໃຫ້ມີໃຫ້ແກ່
ເດັກພິການທີ່ພໍ່ແມ່ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ). 
 

ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 
ກອງປະຊຸມທີ່ຕ້ອງລວມເອົາໂອກາດສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ 
ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບ: 

• ການລະບຸຕົວ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນ; ແລະ 
• ການໃຫ້ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ແກ່ເດັກ. 

 
ແຈ້ງການກອງປະຊຸມ 
ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກທີ່ມີ
ຄວາມພິການມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ.  ແຈ້ງການຈະຖືກສົ່ງໃຫ້ທ່ານລ່ວງໜ້າໃນເວລາ
ທີ່ພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້: 

• ຈຸດປະສົງ, 
• ເວລາ,  
• ສະຖານທີ່ຂອງກອງປະຊຸມ, ແລະ 
• ຜູ້ແດ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ (ຊື່ ແລະ ຕຳແໜ່ງ).  

 
ກອງປະຊຸມຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ ແລະ ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ທັງສອງຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມ
ກັນ. 
 
ໝາຍເຫດ: ມີຂໍ້ກຳນົດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຈ້ງການສຳລັບບາງກອງປະຊຸມສະເພາະກ່ຽວກັບ: 

• ເດັກທີ່ກຳລັງປ່ຽນຜ່ານຈາກ Early ACCESS ແລະ  
• ເດັກຜູ້ທີ່ກຳລັງພິຈາລະນາເປົ້າໝາຍຫຼັງຈົບມັດທະຍົມ ແລະ ການບໍລິການໄລຍະປ່ຽນ

ຜ່ານ. 
 

“ກອງປະຊຸມ” ແມ່ນຫຍັງ? 
ບໍ່ແມ່ນທຸກການສົນທະນາລະຫວ່າງພະນັກງານໂຮງຮຽນກ່ຽວກັບເດັກແມ່ນ “ກອງປະຊຸມ”.  ກອງ
ປະຊຸມບໍ່ລວມເອົາ: 

• ການສົນທະນາບໍ່ເປັນທາງການ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ກຳນົດເວລາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະນັກງານ
ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA.   

• ການສົນທະນາກ່ຽວກັບບັນຫາ ເຊັ່ນ ວິທີການສອນ, ແຜນການສອນ ຫຼື ການປະສານງານການ
ໃຫ້ບໍລິການ, ຖ້າບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນຫຼັກສູດ IEP ຂອງເດັກ. 

• ກິດຈະກຳກະກຽມທີ່ພະນັກງານເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ເຂົ້າຮ່ວມເພື່ອພັດທະນາແຜນສະ
ເໜີ ຫຼື ຄຳຕອບຕໍ່ກັບແຜນສະເໜີຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ຈະໂອ້ລົມກັນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃນ
ພາຍຫຼັງ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ການຕັດສິນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ 
ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ທ່ານໄດ້ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມໃດໆກໍຕາມ
ທີ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການບັນຈຸລູກທ່ານເຂົ້າຮຽນ. 
 
ພໍ່ແມ່ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃດໜຶ່ງເຊິ່ງຈະໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບັນຈຸລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນ, ທາງເຂດສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງໃຊ້ວິທີການ
ອື່ນເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທານ. 
 
ວິທີການເຫຼົ່ານັ້ນອາດຈະລວມມີ: 

• ການໂທຫາບຸກຄົນ ຫຼື ການປະຊຸມຜ່ານໂທລະສັບ, ຫຼື 
• ການປະຊຸມຜ່ານວິດີໂອ. 

 
ການຕັດສິນໃຈໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ 
ກຸ່ມອາດຈະເຮັດການຕັດສິນໃຈໂດຍບໍ່ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພໍ່ແມ່ໄດ້ ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍ່
ສາມາດໄດ້ຮັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈໄດ້. 
 
ໂຮງຮຽນຕ້ອງມີບັນທຶກກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານ. 
 

ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບເປັນອິດສະຫຼະ 
ຄຳນິຍາມການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບເປັນອິດສະຫຼະ (IEE) 
ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບເປັນອິດສະຫຼະ (IEE) ແມ່ນການປະເມີນຜົນລູກຂອງທ່ານທີ່ຖືກ
ດຳເນີນໂດຍຜູ້ກວດກາທີ່ມີຄຸນວຸດທິຄົບຖ້ວນຜູ້ທີ່ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA. 
 
AEA ໄດ້ກຳນົດເກນເງື່ອນໄຂສຳລັບການປະເມີນຜົນ IEE ໄວ້ໃນນະໂຍບາຍໂດຍລວມຂອງຕົນ. 
 
ການຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ IEE 
ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຂອງລູກທ່ານ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນນຳການປະເມີນຜົນລູກ
ຂອງທ່ານທີ່ເຮັດໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA, ໂດຍຂຶ້ນກັບຂໍ້ພິຈາລະນາຕ່າງໆ.  
 

• ພໍ່ແມ່ມີສິດຂໍເອົາການປະເມີນຜົນ IEE ຖ້າພໍ່ແມ່ບໍ່ເຫັນດີນຳການປະເມີນຜົນ
ທີ່ເຮັດໂດຍ AEA. 

• ພໍ່ແມ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນໂດຍລັດຖະບານຈ່າຍຄ່າ
ໃຫ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ໜ່ວຍງານລັດຖະບານດຳເນີນການປະເມີນທີ່ພໍ່ແມ່ບໍ່ເຫັນ
ດີນຳ. 

• ພໍ່ແມ່ບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຈົນກວ່າວ່າໄດ້ມີການເຮັດສຳເລັດການປະ
ເມີນຜົນຂອງ AEA ແລ້ວ. 

 
ຄຳຕອບຂອງໂຮງຮຽນ ຫຼື AEA ຕໍ່ກັບຄຳຂໍການປະເມີນຜົນ IEE 
ຖ້າທ່ານຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ IEE, ໂຮງຮຽນ ຫຼື AEA ອາດຈະເຮັດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍສິ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້: 

• ໜ່ວຍງານພາກລັດສາມາດຖາມທ່ານຍ້ອນຫຍັງທ່ານຈິ່ງຄັດຄ້ານການປະເມີນຜົນຂອງພາກ
ລັດ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ຄຳອະທິບາຍນີ້. 

ໝາຍເຫດ: ຄຳອະທິບາຍອາດຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ການປະເມີນຜົນ IEE ໂດຍພາກລັດ
ຈ່າຍຄ່າຊັກຊ້າຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ໂຮງຮຽນ ຫຼື AEA ລິເລີ່ມການ
ໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ໜ່ວຍງານພາກລັດສາມາດຕົກລົງເຫັນດີກັບທ່ານ ແລະ ໃຫ້ການປະເມີນຜົນ IEE ໂດຍພາກ
ລັດຈ່າຍໃຫ້. 

• ໜ່ວຍງານພາກລັດສາມາດຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຍ້ອນຫຍັງການປະ
ເມີນຜົນທີ່ເຮັດສຳເລັດແລ້ວຈິ່ງເໝາະສົມ. ໃນກໍລະນີນັ້ນ, ຜຸ້ພິພາກສກົດໝາຍ
ການປົກຄອງ (ALJ) ຈະເຮັດຄຳຕັດສິນກ່ຽວກັບວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຖືກຕ້ອງ
ຫຼືບໍ່. 

 
ໝາຍເຫດ: ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຕັດສິນກຳນົດວ່າການປະເມີນຜົນແມ່ນເໝາະສົມແລ້ວຜ່ານຂະ
ບວນການໄຕ່ສວນ, ແຕ່ທ່ານອາດຈະຍັງໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ໄດ້ຢູ່, ແຕ່ທາງເຂດການສຶກສາ 
ຫຼື AEA ຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າການປະເມີນຜົນນັ້ນ. 
 
ການປະເມີນຜົນ IEE ທີ່ລິເລີ່ມໂດຍພໍ່ແມ່ 
ຖ້າການປະເມີນຜົນນັ້ນຕອບສະໜອງໄດ້ເກນເງື່ອນໄຂຂອງ AEA, ຂໍ້ມູນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ພິຈາລະນາໃນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆທີ່ເຮັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ FAPE ສຳລັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດມ!ຍ, ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມສາມາດໃຊ້ຂໍ້ມູນນັ້ນ
ເປັນຫຼັກຖານໄດ້. 
 
ການຈ່າຍຄ່າການປະເມີນຜົນ IEE 
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜ່ວຍງານພາກລັດຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບວ່າໜ່ວຍງານຄວນຈ່າຍຄ່າ IEE ຫຼືບໍ່, ໜ່ວຍງານຈະຈ່າຍຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍເຕັມຈຳນວນຂອງການປະເມີນຜົນ IEE ຫຼື ຮັບປະກັນວ່າການປະເມີນຜົນ IEE ບໍ່ມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ. 
 
ຖ້າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ IEE, ມັນຕ້ອງແມ່ນພາກລັດຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 
 
ສິ່ງອື່ນໆທີ່ຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນ IEE 

• ຖ້າທ່ານກຳລັງຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນ IEE ໂດຍພາກລັດເປັນຜູ້ຈ່າຍຄ່າ, AEA ຈະໃຫ້ຂໍ້
ມູນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ອາດຈະໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ແລະ ເກນເງື່ອນໄຂຂອງໜ່ວຍງານ. 

• AEA ບໍ່ສາມາດວາງເງື່ອນໄຂ ຫຼື ກຳນົດເວລາ, ນອກຈາກເກນເງື່ອນໄຂຂອງຕົນໃນການໄດ້ຮັບ
ການປະເມີນຜົນ IEE. 

• ເກນເງື່ອນໄຂຂອງ AEA ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບສິດທິຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ IEE. 
• ທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ IEE ຂອງລູກທ່ານທີ່ພາກລັດຈ່າຍຄ່າໃຫ້ພຽງຄັ້ງ

ດຽວເທົ່ານັ້ນໃນແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ເຮັດການປະເມີນຜົນລູກຂອງ
ທ່ານທີ່ທ່ານບໍ່ເຫັນດີນຳ. 

 

ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ 
ຈຸດປະສົງ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈຕ່າງໆສຳລັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານແມ່ນສຳຄັນ
ຫຼາຍ; ກົດໝາຍກຳນົດໃຫ້ມີການຮັບປະກັນວ່າທ່ານຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນລະຫວ່າງກິດຈະກຳ
ສະເພາະຕ່າງໆ. ກິດຈະກຳສະເພາະ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນຕໍ່ກັບການບໍລິການດ້ານ
ການສຶກສາພິເສດຂອງລູກທ່ານ. 
 
“ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ” ແມ່ນການສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານຈາກໜ່ວຍງານພາກ
ລັດໃນເວລາທີ່ໜ່ວຍງານພາກລັດກຳລັງ: 

• ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດການລິເລີ່ມ ຫຼື  
• ສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດການປ່ຽນ: 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

o ການລະບຸຕົວ, 
o ການປະເມີນຜົນ ຫຼື 
o ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ຫຼື 
o ການໃຫ້ FAPE ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

 
ແຈ້ງການຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຫ້ທ່ານໃນເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການດຳເນີນການນັ້ນ, ແຕ່ຫຼັງຈາກໄດ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສະ
ເໜີ ຫຼື ການປະຕິເສດແລ້ວ.  
 
ຄຳນິຍາມ 
“ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າ” ແມ່ນການສື່ສານເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ທີ່
ລວມມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຍການຕ່າງໆ, ໂດຍຂຶ້ນກັບບັນຫາທີ່ແຈ້ງບອກ. 
 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບສິ່ງໃດໆກໍຕາມທີ່ຖືກສະເໜີມາ ຫຼື ຖືກ
ປະຕິເສດສຳລັບລູກຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 
 
ຕ້ອງໃຫ້ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບ: 

• ການລິເລີ່ມ ຫຼື ຢຸດເຊົາການບໍລິການໃດໜຶ່ງ. 
• ການປ່ຽນແປງການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 
• ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະບຸການບໍລິການດ້ານການສຶກສາພິເສດ. 
• ການບັນຈຸລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນ, ຖ້າມີການປ່ຽນແປງ. 
• ການປະເມີນຜົນທີ່ຈຳເປັນ. 
• ອັນໃດກໍຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ FAPE ຖ້າການສອບຖາມຂອງທີມງານ IEP ນຳໄປສູ່

ຂໍ້ສະຫຼຸບທີ່ວ່າໄດ້ເກີດການປ່ຽນແປງທີ່ສຳຄັນ ຫຼື ຫຼວງຫຼາຍ. 
 
ຂໍ້ມູນໃນແຈ້ງການ 
ແຈ້ງການຕ້ອງລວມມີ: 

1. ລາຍລະອຽດຂອງການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ ຫຼື ປະຕິເສດ. 
2. ຄຳອະທິບາຍຍ້ອນຫຍັງການດຳເນີນການຈິ່ງຖືກສະເໜີມາ ຫຼື ປະຕິເສດ. 
3. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການປະເມີນ, ບັນທຶກ ຫຼື ລາຍງານ

ທີ່ໜ່ວຍງານໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ ຫຼື ປະຕິເສດ. 
4. ຄຳຖະແຫຼງທີ່ບອກວ່າທ່ານ ແລະ/ຫຼື ລູກຂອງທ່ານມີການປົກປ້ອງອີງຕາມລະບຽບການ

ປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໃນກົດໝາຍ. ຖ້າແຈ້ງການນີ້ບໍ່ແມ່ນການນຳສົ່ງເບື້ອງຕົ້ນ
ເພື່ອເຮັດການປະເມີນຜົນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບວິທີທີທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບສຳ
ເນົາຂອງລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງເຫຼົ່ານີ້. 

5. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ຕິດຕໍ່ຫາເພື່ອຂໍເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ
ເຂົ້າໃຈຂໍ້ຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍທີ່ກ່າວເຖິງໃນປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງນີ້. 

6. ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີ່ທີມງານ IEP ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງທາງ
ເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງຖືກປະຕິເສດ. 

7. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປັດໃຈອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕັດສິນໃຈຂອງໜ່ວຍງານໃນການສະ
ເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດການດຳເນີນການ. 

8. ແຈ້ງການກຳນົດໃຫ້ແຈ້ງບອກພໍ່ແມ່ກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຂໍເອົາສຳເນົາ
ຂອງລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງໄດ້. 
 

ແບບຟອມແຈ້ງການ 
ແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ອນລ່ວງໜ້າຈະເປັນແບບຟອມ ຫຼື ຈົດໝາຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
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ແຈ້ງການຕ້ອງເປັນລາຍລັກອັກສອນໃນພາສາທີ່ສາທາລະນະຊົນທົ່ວໄປສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້; ແລະ ໃຫ້
ເປັນພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຮູບແບບການສື່ສານອື່ນທີ່ທ່ານໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນ. 
 
ຖ້າພາສາກຳເນີດ ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນພາສາຂຽນ, ໜ່ວຍງານພາກລັດ
ຂອງທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ: 

1. ແຈ້ງການຕ້ອງໄດ້ຮັບການແປໃຫ້ທ່ານແບບປາກເປົ່າໂດຍວິທີການອື່ນເປັນພາສາກຳເນີດ 
ຫຼື ຮູບແບບການສື່ສານອື່ນຂອງທ່ານ; 

2. ທ່ານເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຂອງແຈ້ງການນັ້ນ; ແລະ 
3. ມີຫຼັກຖານເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າຂໍ້ 1 ແລະ 2 ໄດ້ຮັບການຕອບສະໜອງແລ້ວ.  

 
ຖ້າໜ່ວຍງານພາກລັດສະເໜີທາງເລືອກໃຫ້ພໍ່ແມ່ໃນການໄດ້ຮັບເອກະສານທາງອີເມວ, ທ່ານອາດຈະ
ເລືອກຮັບເອົາແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າທາງອີເມວກໍໄດ້. 
 

ທາງເລືອກໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ 
ມີທາງເລືອກແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຖ້າທ່ານມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບເຂດການສຶກສາ, 
AEA ຫຼື ໜ່ວຍງານພາກລັດອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາຂອງລູກທ່ານ. 
 
ກົດໝາຍ IDEA ກຳນົດລະບຽບຂັັ້ນຕອນສຳລັບ: 

• ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ;  
• ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 
• ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 
ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດທີ່ກ່າວຫາການລະເມີດຂໍ້
ກຳນົດຂອງພາກ B ໂດຍເຂດການສຶກສາ (LEA), ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳພື້ນທີ່ (AEA), ໜ່ວຍງານ
ການສຶກສາປະຈຳລັດ (SEA) ຫຼື ໜ່ວຍງານລັດຖະບານອື່ນໆ. 
 
ພະນັກງານ SEA ຕ້ອງແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດພາຍໃນ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່
ວ່າມີການຂະຫຍາຍກຳນົດເວລານັ້ນ. 
 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ມີແຕ່ທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາເທົ່ານັ້ນສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝ!ຍກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະເໜີ ຫຼື ການປະຕິເສດລິ
ເລີ່ມ ຫຼື ປ່ຽນແປງ: 

• ການລະບຸຕົວເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ; 
• ການປະເມີນຜົນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ; 
• ການບັນຈຸເດັກທີ່ມີຄວາມພິການເຂົ້າຮຽນ ຫຼື  
• ການໃຫ້ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ແກ່ເດັກ. 

 
ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງຕ້ອງໄຕ່ສວນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ ແລະ ອອກຄຳຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ຜູ້ພິພາກ ALJ ໃຫ້ການຂະຫຍາຍກຳນົດເວລາດັ່ງກ່າວຕາມຄຳຂໍຂອງທ່ານ ຫຼື ຄຳຂໍຂອງເຂດການ
ສຶກສາ. 
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ພໍ່ແມ່ 

ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທ່ານ, AEA 
ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ. 
 
ພະແນກສຶກສາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ເກີນ 45 ວັນຫຼັງຈາກໝົດໄລຍະເວລາ 30 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນສຳລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ: 

1. ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
2. ຕ້ອງສົ່ງສຳເນົາຄຳຕັດສິນທາງໄປສະນີໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ. 

 
ຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍເວລາສະເພາະເກີນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຕາມຄຳຂໍຂອງ
ຝ່າຍໃດໜຶ່ງ. 
 
ໝາຍເຫດ: ໄລຍະ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເຂດການສຶກສາ, AEA, ຝ່າຍອື່ນໃດໆກໍ
ຕາມ ແລະ ພະແນກການສຶກສາທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ. 
 

ລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ພະແນກສຶກສາມີລະບຽບຂັ້ນຕອນເປັນລາຍລັກອັກສອນສຳລັບ: 

1. ການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຕ່າງໆ ເຊິ່ງລວມທັງການຮ້ອງຮຽນທີ່ຍື່ນໂດຍອົງການ ຫຼື 
ບຸກຄົນຈາກລັດອື່ນ, ຜ່ານການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດນຳພະແນກສຶກສາ. 

2. ການເຜີຍແຜ່ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂັ້ນລັດໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ສົນໃຈ, 
ລວມທັງສູນຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານສຳລັບພໍ່ແມ່, ໜ່ວຍງານປົກປ້ອງ ແລະ 
ສົ່ງເສີມ, ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນອື່ນໆ
ທີ່ເໝາະສົມ. 

 
ໃນການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດທີ່ພະແນກສຶກສາໄດ້ພົບເຫັນການບໍ່ໃຫ້ການບໍລິການ
ສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມ, ພະແນກສຶກສາຕ້ອງແກ້ໄຂ: 

1. ການບໍ່ໃຫ້ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມ ລວມທັງການດຳເນີນການແກ້ໄຂທີ່ເໝາະສົມ
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຈຳເປັນຂອງເດັກ; ແລະ 

2. ການໃຫ້ການບໍລິການໃນອະນາຄົດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີຄວາມພິການທຸກ
ຄົນ. 

 
ຂີດຈຳກັດເວລາໃນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ພະແນກສຶກສາລວມເອົາຂີດຈຳກັດເວລາ 60 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂ້ນ
ລັດໄວ້ໃນລະບຽບຂັ້ນຕອນການຮ້ອງຮຽນຂອງຕົນເພື່ອ: 

• ດຳເນີນການສືບສວນຢູ່ກັບສະຖານທີ່ຢ່າງເປັນເອກະລາດ, ຖ້າພະແນກສຶກສາຕັດສິນ
ກຳນົດວ່າຈຳເປັນຕ້ອງດຳເນີນການສືບສວນ; 

• ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ບໍ່ວ່າ
ຈະທາງປາກເປົ່າ ຫຼື ເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ; 

• ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໄດ້ຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ, 
ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍລວມມີ: 

o ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA, ການສະເໜີແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດ; ແລະ  

o ດ້ວຍການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ (ຫຼື ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ), ໂອກາດສຳລັບເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໃນການໃຫ້ພໍ່
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ແມ່ ຫຼື ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງເຂົ້າຮ່ວມການໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື ວິທີແກ້
ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງເລືອກອື່ນ. 

• ກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນກຳນົດຢ່າງເປັນເອກະລາດ
ກ່ຽວກັບວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ກຳລັງລະເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບໍ່. 

• ອອກຄຳຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ແກ່ຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດທີ່ແກ້ໄຂ
ແຕ່ລະຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ ແລະ ປະກອບມີ: 

o ສິ່ງຄົ້ນພົບກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ; ແລະ 
o ເຫດຜົນສຳລັບຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາ. 

 
ການຂະຫຍາຍກຳນົດເວລາຂອງການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ລະບຽບການຂອງພະແນກສຶກສາອະນຸຍາດໃຫ້ຂະຫຍາຍຂີດຈຳກັດເວລາໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າ: 

• ເກີດສະພາບການພິເສດກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນສະເພາະໃດໜຶ່ງ ຫຼື 
• ພໍ່ແມ່ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ເຫັນດີຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເພື່ອດຳເນີນການໄກ່

ເກ່ຍ ຫຼື ກິດຈະກຳແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງອື່ນໆ. 
 
ຂໍ້ມູນອື່ນໆກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ລະບຽບການຂອງພະແນກສຶກສາລວມມີລະບຽບຂັ້ນຕອນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳຕັດສິນສຸດ
ທ້າຍຂອງພະແນກສຶກສາຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ, ຖ້າຈຳເປັນ, ເຊິ່ງລວມມີ: 

• ກິດຈະກຳການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການ; 
• ການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ; ແລະ 
• ການດຳເນີນການແກ້ໄຂເພື່ອບັນລຸໄດ້ການປະຕິບັດຕາມ. 

 
ຖ້າໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຍັງເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນຳອີກ, ທາງລັດຕ້ອງໂຈະການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດໄວ້ຈົນກວ່າວ່າມີ
ຂໍ້ສະຫຼຸບຈາກການໄຕ່ສວນກ່ອນ.  ຖ້າບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດເຄີຍຖືກ
ຕັດສິນແລ້ວໃນເມື່ອກ່ອນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກສ່ວນດຽວກັນ: 

• ຄຳຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍມີຜົນຜູກມັດຕໍ່
ກັບບັນຫານັ້ນ; ແລະ 

• SEA ຕ້ອງແຈ້ງບອກຜູ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດກ່ຽວກັບຜົນສັກສິດດັ່ງກ່າວ. 
 
ການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ 
ອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼື ບຸກຄົນສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ເຊັນຊື່ແລ້ວ
ໄດ້. ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງລວມມີ: 

1. ຄຳຖະແຫຼງທີ່ບອກວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໄດ້ລະເມີດຂໍ້ກຳນົດໃນພາກ B 
ຂອງກົດໝາຍ IDEA; 

• ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ຄຳຖະແຫຼງນັ້ນ; 
• ລາຍເຊັນ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຳລັບຜູ້ຮ້ອງນຽນ; ແລະ 
• ຖ້າກ່າວຫາການລະເມີດກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະ: 

o ຊື່ ແລະ ທີ່ຢູ່ຂອງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງເດັກ;  
o ຊື່ໂຮງຮຽນທີ່ເດັກເຂົ້າຮຽນ; 
o ໃນກໍລະນີເປັນເດັກ ຫຼື ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ (ພາຍໃນຄວາມໝາຍ

ຂອງຂໍ້ 725 (2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂາດບ່ອນຢູ່ອາ
ໄສ (McKinney-Vento Homeless Assistance Act, ຂໍ້ 42 U.S.C. § 11434a(2)), ຂໍ້ມູນ
ຕິດຕໍ່ທີ່ມີໃຫ້ສຳລັບເດັກ ແລະ ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ເດັກກຳລັງຮຽນຢູ່; 

o ລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະບັນຫາຂອງເດັກ ລວມທັງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບບັນຫາ; ແລະ 

o ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະເໜີມາໃນຂອບເຂດທີ່ຮູ້ໄດ້ ແລະ ມີໃຫ້ແກ່
ຝ່າຍດັ່ງກ່າວໃນເວລາທີ່ມີການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນ. 
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2. ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕ້ອງກ່າວຫາການລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີກ່ອນ
ວັນທີທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນ. 

3. ຝ່າຍທີ່ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕ້ອງສົ່ງຕໍ່ສຳເນົາຂອງການຮ້ອງຮຽນໃຫ້ເຂດກາ
ນສຶກສາ ແລະ AEA ທີ່ໃຫ້ບໍລິການເດັກນັ້ນໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ຝ່າຍດັ່ງກ່າວ
ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນນຳພະແນກສຶກສາ. 

 
ສາມາດເບິ່ງແບບຟອມຕົວຢ່າງສຳລັບການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດໄດ້ໃນໜ້າ 50. 
 

ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ (ຍັງເອີ້ນວ່າ “ຄຳຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ”) 
ເວລາໃດຕ້ອງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ທ່ານສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຍັງເອີ້ນວ່າຄຳຂໍການ
ໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ 
ກ່ຽວກັບການສະເໜີ ຫຼື ການປະຕິເສດເພື່ອເລີ່ມ ຫຼື ປ່ຽນແປງ: 

• ການລະບຸຕົວ; 
• ການປະເມີນຜົນ; 
• ການບັນຈຸລູກຂອງທ່ານທີ່ມີຄວາມພິການເຂົ້າຮຽນ; ຫຼື 
• ການໃຫ້ FAPE ແກ່ລູກຂອງທ່ານ. 

 
ຂີດຈຳກັດເວລາໃນການຍື່ນ 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງກ່າວຫາການລະເມີດທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ບໍ່ເກີນສອງປີກ່ອນທີ່ທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຮູ້ ຫຼື ຄວນໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນ
ການທີ່ຖືກກ່າວຫາທີ່ປະກອບເປັນພື້ນຖານສຳລັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ. 
 
ການຍົກເວັ້ນຂີດຈຳກັດເວລາ 
ຈະຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້ຂີດຈຳກັດເວລາຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຍ້ອນເຫດຜົນ
ຕໍ່ໄປນີ້: 

• ການແຈ້ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະເພາະໂດຍເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ວ່າມັນໄດ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ລະບຸໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ; ຫຼື 

• ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໄດ້ກັກຂໍ້ມູນໄວ້ໂດຍບໍ່ເອົາໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງມັນຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຫ້ທ່ານຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດໝາຍ IDEA. 

 
ການຂໍການຊ່ວຍເຫຼືອທາງກົດໝາຍ 
ພະແນກສຶກສາຕ້ອງແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ການບໍລິການ
ອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີໃຫ້ໂດຍບໍ່ມີເສຍຄ່າ ຫຼື ເສບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າຢູ່ໃນເຂດພື້ນ
ທີ່ຖ້າ: 

• ທ່ານຮ້ອງຂໍເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນ; ຫຼື 
• ທ່ານ ຫຼື ໜ່ວຍງານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 
ຂໍ້ກຳນົດຂອງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງລວມມີ: 

• ຊື່ລູກຂອງທ່ານ. 
• ທີ່ຢູ່ຂອງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງລູກທ່ານ. 
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ພໍ່ແມ່ 

• ຊື່ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ AEA ຂອງລູກທ່ານ. 
• ລາຍລະອຽດຂອງລັກສະນະບັນຫາຂອງລູກທ່ານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີ

ມາ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ, ລວມທັງຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ. 
• ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສະເໜີມາໃນຂອບເຂດທີ່ຮູ້ໄດ້ ແລະ ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານ ຫຼື ເຂດ

ການສຶກສາ ຫຼື ລາຍAEA ໃນເວລານັ້ນ. 
 
ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈົນກວ່າວ່າ
ທ່ານ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ທຸກຂໍ້ກຳນົດ. 
 
ສາມາດເບິ່ງແບບຟອມຕົວຢ່າງສຳລັບການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍໄດ້ໃນໜ້າ 52. 
 
ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີເປັນເດັກ ຫຼື ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ (ພາຍໃນຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ 
725(2) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ (McKinney-Vento Homeless 
Assistance Act (42 U.S.C. 11434a(2)), ການຮ້ອງຮຽນຕ້ອງລວມມີຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງເດັກ ແລະ ຊື່
ໂຮງຮຽນຂອງເດັກ. 
 
ການກຳນົດວ່າການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕອບ
ສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດຫຼືບໍ່ 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າຄົບຖ້ວນ 
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າຝ່າຍທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຈ້ງ
ບອກຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ແລະ ທຸກຝ່າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນພາຍໃນ 15 ວັນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງ
ຮຽນວ່າການຮ້ອງຮຽນດັ່ງກ່າວບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກຳນົດ. 
 
ພາຍໃນຫ້າວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກ, ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງເຮັດການ
ຕັດສິນກຳນົດວ່າການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນຕອບສະໜອງໄດ້
ຂໍ້ກຳນົດຫຼືບໍ່ ແລະ ແຈ້ງບອກຝ່າຍຕ່າງໆໃນທັນທີເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການ
ຕັດສິນກຳນົດນັ້ນ. 
 
ໃຜແດ່ໄດ້ຮັບສຳເນົາການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ? 
ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃຫ້: 

• ເຂດການສຶກສາທີ່ລູກຂອງທ່ານອາໄສຢູ່;  
• AEA;  
• ພະແນກສຶກສາ; ແລະ 
• ຝ່າຍອື່ນໆທີ່ລະບຸໄວ້.  

 
ຄຳຂໍນີ້ຕ້ອງຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. 
 
ກຳນົດເວລາທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ເລີ່ມຕົ້ນພຽງແຕ່ເມື່ອສຳເນົາທີ່ກຳນົດໄວ້ທັງໝົດໄດ້ຮັບໂດຍທຸກຝ່າຍແລ້ວເທົ່າ
ນັ້ນ. 
 
ພະແນກສຶກສາຮັບຜິດຊອບດຳເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່
ຍຸຕິທຳ. 
 
ການປ່ຽນແປງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ທ່ານສາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງ (“ການປັບປຸງແກ້ໄຂ”) ຕໍ່ກັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານໄດ້ພຽງແຕ່ຖ້າ: 
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ພໍ່ແມ່ 

1. ຝ່າຍອື່ນຍິນຍອມເຫັນດີນຳການປ່ຽນແປງນັ້ນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດ
ແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຜ່ານກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ
ບັນຫາ; ຫຼື 

2. ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ໃຫ້ການອະນຸຍາດ, ແຕ່ວ່າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ພຽງແຕ່ສາມາດ
ໃຫ້ການອະນຸຍາດປັບປຸງແກ້ໄຂໄດ້ທຸກເວລາ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ກາຍຫ້າວັນກ່ອນທີ່ການໄຕ່
ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະເລີ່ມຂຶ້ນ. 

 
ເມື່ອມີການປ່ຽນແປງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ກຳນົດເວລາທັງ
ໝົດເລີ່ມຕົ້ນອີກຄັ້ງສຳລັບການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່
ຍຸຕິທຳ ຫຼື ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ. 
 
ຄຳຕອບຂອງເຂດການສຶກສາ/AEA ຕໍ່ກັບການຮ້ອງຮຽນ 
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ແລະ/ຫຼື AEA ບໍ່ໄດ້ສົ່ງແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທ່ານ
ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ປະກອບມີໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່
ທ່ານຂຽນ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງ, ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມ
ຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສົ່ງໃຫ້ຄຳຕອບໃຫ້ທ່ານທີ່ລວມມີ: 

• ຄຳອະທິບາຍກ່ຽວກັບວ່າຍ້ອນຫຍັງໜ່ວຍງານຈິ່ງສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດທີ່ຈະເຮັດການ
ດຳເນີນການທີ່ຍົກຂຶ້ນໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ; 

• ລາຍລະອຽດຂອງທາງເລືອກອື່ນທີ່ທີມງານ IEP ຂອງລູກທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ເຫດຜົນ
ຍ້ອນຫຍັງທາງເລືອກເຫຼົ່ານັ້ນຈິ່ງຖືກປະຕິເສດ; 

• ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການປະເມີນຜົນ, ການປະເມີນ, ບັນທຶກ ຫຼື ລາຍງານ
ທີ່ໜ່ວຍງານໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສຳລັບການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ ຫຼື ປະຕິເສດ; ແລະ 

• ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປັດໃຈອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ ຫຼື 
ທີ່ຖືກປະຕິເສດຂອງໜ່ວຍງານ. 

 
ພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ທີ່ໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຕ້ອງສົ່ງຄຳຕອບໃຫ້ທ່ານທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເປັນການສະເພາະ. 
 
ສຳເນົາຂອງຄຳຕອບນີ້ຕ້ອງຖືກສົ່ງໃຫ້ພະແນກສຶກສາເຊັ່ນກັນ. 
 

ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ 
ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ລວມທັງການໄຕ່ສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບຂັ້ນຕອນທາງວິໄນ ມີ
ສິດຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດ້. 
 
ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວອາດຈະດຳເນີນໃນສານເຂດຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານກາງ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ
ຈຳນວນເງິນທີ່ໂຕ້ແຍ່ງກັນ. 
 
ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ບໍ່ເຫັນດີນຳຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຈະມີເວລາ 90 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນນັບຈາກວັນທີອອກຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາໃນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ. 
 
ໃນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ, ສານ: 

• ຮັບເອົາບັນທຶກຂອງການດຳເນີນຄະດີທາງການປົກຄອງ; 
• ຮັບຟັງຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມຕາມການຮ້ອງຂໍຂອງຝ່າຍໃດໜຶ່ງ; ແລະ 
• ອອກຄຳຕັດສິນອີງໃສ່ພະຍານຫຼັກຖານທີ່ມີນໍ້າໜັກກວ່າ; 
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• ໃຫ້ການບັນເທົາທີ່ສານເຫັນວ່າເໝາະສົມ. 
 

ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານ ແລະ ກ່ອນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາ
ມກົດໝາຍ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມກັບທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຫຼື ສະມາຊິກທີມງານ IEP ຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ສະເພາະກ່ຽວກັບຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ລະບຸຢູ່ໃນ
ການຮ້ອງຮຽນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່: 

• ຕ້ອງລວມເອົາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດເຮັດການ
ຕັດສິນໃຈໃນນາມເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA. 

• ອາດຈະບໍ່ລວມເອົາທະນາຍຄວາມຂອງເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຍົກເວັ້ນທະນາຍຄວາມທີ່ມານຳ
ທ່ານ. 

 
ຈຸດປະສົງ 
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາແມ່ນເພື່ອໃຫ້ທ່ານໂອ້ລົມການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງ
ຮຽນ, ເພື່ອໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ມີໂອກາດແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ. 
 
ກາດຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຕ້ອງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ: 

• ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕົກລົງເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນສະຫຼະສິດກອງປະຊຸມ
ນີ້; ຫຼື 

• ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕົກລົງເຫັນດີໃຊ້ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍທີ່ີມີໃຫ້ຜ່ານ
ພະແນກສຶກສາ. 

 
ຝ່າຍຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະຈຳເປັນຕ້ອງ
ສົ່ງເອກະສານໃຫ້ພະແນກສຶກສາທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາແລ້ວ ຫຼື 
ທຸກຝ່າຍຕົກລົງເຫັນດີສະຫຼະສິດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ 
 
ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA ຕັດສິນກຳນົດສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງທີມງານ IEP ທີ່ຈະ
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ. 
 
ໄລຍະເວລາແກ້ໄຂບັນຫາ 
ໄລຍະ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອເຂດການສຶກສາ, AEA, ຝ່າຍອື່ນໃດໆກໍຕາມ ແລະ 
ພະແນກການສຶກສາທັງໝົດໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 
ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລານັ້ນ ມີໂອກາດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາຍັງບໍ່ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີ່ມີໃນການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຢ່າງເປັນທີ່ພໍ
ໃຈຕໍ່ກັບທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຕ້ອງເກີດຂຶ້ນ. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາບໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້
ຮັບແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, 
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ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເລີ່ມກຳນົດເວລາການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນໄດ້. 
 
ຄວາມສຳຄັນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ເມື່ອທ່ານໄດ້ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ, ແລະ ທ່ານ, 
ເຂດການສຶກສາ/AEA ຫຼື ຝ່າຍອື່ນຕ່າງໆບໍ່ໄດ້ສະຫຼະສິດກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, ການບໍ່
ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາຂອງທ່ານຈະມີຜົນຕາມມາ. 
 
ຖ້າຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ໄດ້ບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກາວເປັນ
ເອກະສານແລ້ວ, ເຂດການສຶກສາບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄດ້, ເມື່ອສິ້ນສຸດໄລຍະແກ້ໄຂບັນຫາ 30 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ສາມາດຮ້ອງຂໍໃຫ້ຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ຍົກຟ້ອງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍຂອງທ່ານໄດ້. 
 
ເອກະສານບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວຕ້ອງລວມມີບັນທຶກຄວາມພະຍາຍາມຈັດວາງເວລາ ແລະ 
ສະຖານທີ່ທີ່ຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນທັງສອງຝ່າຍ ເຊັ່ນ: 

• ບັນທຶກລະອຽດຂອງການໂທລະສັບທີ່ໄດ້ໂທ ຫຼື ພະຍາຍາມໂທ ແລະ ຜົນການໂທເຫຼົ່ານັ້ນ; 
• ສຳເນົາຂອງການຕິດຕໍ່ສື່ສານທາງເອກະສານທີ່ສົ່ງໃຫ້ທ່ານ ແລະ ການຕອບກັບຕ່າງໆ

ທີ່ໄດ້ຮັບ; ແລະ 
• ບັນທຶກລະອຽດຂອງການໄປຢ້ຽມຢາມເຮືອນຂອງທ່ານ ຫຼື ສະຖານທີ່ຈ້າງງານ ແລະ ຜົນຂອງ

ການຢ້ຽມຢາມເຫຼົ່ານັ້ນ. 
ການຕົກລົງແກ້ໄຂໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຖ້າບັນລຸໄດ້ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ, ທ່ານ ແລະ ຝ່າຍອື່ນໆຕ້ອງ
ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍທີ່: 

• ເຊັນໂດຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງເຂດການສຶກສາຜູ້ທີ່ມີສິດອຳນາດຜູກມັດເຂດການ
ສຶກສາ; ແລະ 

• ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນສານລັດທີ່ມີສິດອຳນາດ ຫຼື ໃນສານເຂດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 
 
ໄລຍະທົບທວນຄືນຂອງກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ 
ຖ້າທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາ/AEA ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນຜົນມາຈາກກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ
ບັນຫາ, ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA) ອາດຈະຍົກເລີກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ພາຍໃນສາມວັນເຮັດວຽກນັບຈາກເວລາທີ່ທັງທ່ານ ແລ ເຂດການສຶກສາ/AEA ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ
ນັ້ນ. 
 

ການໄກ່ເກ່ຍ 
ການມີການໄກ່ເກ່ຍ 
ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ການໄກ່ເກ່ຍມີໃຫ້ແກ່ທ່ານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ໜ່ວຍງານພາກລັດແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງຕ່າງໆພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. 
 
ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍໄດ້: 

• ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
• ກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
• ຫຼັງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 
ພະແນກການສຶກສາຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບຂັ້ນຕອນເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ຝ່າຍຕ່າງໆແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ. 
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ມີແບບຟອມຄຳຂໍການໄກ່ເກ່ຍຢູ່ໃນໜ້າ 54. 
 
ຂັ້ນຕອນການໄກ່ເກ່ຍ 
ຂັ້ນຕອນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ: 

• ເປັນແບບສະໝັກໃຈໃນສ່ວນຂອງຝ່າຍຕ່າງໆ (ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ແລະ AEA);  
• ບໍ່ຖືກໃຊ້ເພື່ອປະຕິເສດ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ສິດຂອງທ່ານໃນການໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຕາມຂະ

ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຊັກຊ້າ ຫຼື ປະຕິເສສິດທິອື່ນໆທີ່ທ່ານມີອີງ
ຕາມກົດໝາຍ IDEA; ແລະ 

• ດຳເນີນໂດຍຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍຸຕິທຳຜູ້ທີ່ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຕັກນິກການໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີປະສິດທິຜົນ. 

 
ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ 
ພະແນກສຶກສາຕ້ອງ: 

• ມີລາຍຊື່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍທີ່ມີຄຸນສົມບັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີ
ຄວາມຮູ້ໃນດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 

• ເລືອກຜູ້ໄກ່ເກ່ຍແບບສຸ່ມເລືອກ, ແບບໝູນວຽນ ຫຼື ພື້ນຖານອື່ນທີ່ຍຸຕິທຳ. 
• ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງກອງປະຊຸມກັບຝ່າຍ

ເປັນກາງເມື່ອທາງເລືອກແມ່ນການບໍ່ໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ. 
 
ຄວາມຍຸຕິທຳຂອງຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ 
ບຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ: 

• ບໍ່ສາມາດເປັນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາ, AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ
ສຶກສາ ຫຼື ການດູແລເບິ່ງແຍງເດັກໄດ້; ແລະ 

• ຕ້ອງບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງວິຊາຊີບທີ່ຂັດແຍ່ງກັບຄວາມເປັນກາງຂອງ
ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ. 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໄກ່ເກ່ຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກພະແນກສຶກສາ, ພວກເຂົາບໍ່ຖືວ່າເປັນພະນັກງານ
ຂອງພະແນກສຶກສາ. 
ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ 

• ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດເວລາແຕ່ລະຊ່ວງໃນຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍຢ່າງທ່ວງທັນເວລາ ແລະ ຕ້ອງ
ຈັດການໄກ່ເກ່ຍຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ສະດວກສຳລັບທ່ານ ແລະ ຝ່າຍອື່ນໆ. 

• ຖ້າທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຜ່ານຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍ, ທ່ານ, ເຂດການ
ສຶກສາ ແລະ AEA ຕ້ອງລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກມັດທາງກົດໝາຍທີ່: 

o ກຳນົດວ່າການປຶກສາຫາລືທັງໝົດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຂະບວນການໄກ່
ເກ່ຍຈະເປັນຄວາມລັບ ແລະ ບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ເປັນຫຼັກຖານໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງໃນພາຍຫຼັງທີ່
ເກີດຈາກຂໍ້ຂັດແຍ່ງນັ້ນໄດ້; ແລະ 

o ເຊັນໂດຍທ່ານ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບມອບໝາຍທີ່ມີສິດອຳນາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ 
LEA, AEA ຫຼື ຝ່າຍອື່ນໆ. 

• ຂໍ້ຕົກລົງການໄກ່ເກ່ຍເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ເຊັນແລ້ວສາມາດບັງຄັບໃຊ້ໄດ້ໃນ
ສານລັດທີ່ມີສິດອຳນາດ ຫຼື ໃນສານເຂດຂອງສະຫະລັດອາເມຣິກາ. 

• ຝ່າຍຕ່າງໆໃນການໄກ່ເກ່ຍຈະຈຳເປັນຕ້ອງເຊັນຄຳປະຕິຍານການຮັກສາຄວາມລັບກ່ອນທີ່ຈະ
ເລີ່ມການໄກ່ເກ່ຍ. 
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ບໍ່ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບການໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍບໍ? 
AEA ອາດຈະກຳນົດຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ເຂດການສຶກສາທີ່ເລືອກບໍ່ໃຊ້ຂະບວນການ
ໄກ່ເກ່ຍ ໄດ້ມີໂອກາດພົບປະກັນໃນເວລາ ແລະ ຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ສະດວກຕໍ່ກັບທ່ານ, ພ້ອມກັບ
ຝ່າຍເປັນກາງໃດໜຶ່ງ. 
 
ຝ່າຍເປັນກາງແມ່ນໜຶ່ງໃນຝ່າຍຕໍ່ໄປນີ້: 

• ບຸກຄົນທີ່ມີສັນຍາກັບໜ່ວຍງານແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເປັນທາງເລືອກອື່ນທີ່
ເໝາະສົມ; ຫຼື 

• ສູນຊັບພະຍາກອນ ASK (Iowa PTI); ຫຼື 
• ສູນຊ່ວຍເຫຼືອພໍ່ແມ່ໃນຊຸມຊົນ. 

 
ຝ່າຍເປັນກາງຈະອະທິບາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການໃຊ້ຂະບວນການໄກ່ເກ່ຍໃຫ້ກັບທ່ານ. 
 
ສະຖານະຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການໄກ່ເກ່ຍ 
ຍົກເວັ້ນການໄກ່ເກ່ຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາອອກທາງວິໄນ (ເບິ່ງໜ້າ 32-37), ໃນຂະນະທີ່
ລໍຖ້າການໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ເປັນເວລາ 10 ວັນຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວທີ່ບໍ່ບັນລຸ
ໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼື ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ
ເຫັນເປັນຢ່າງອື່ນ, ເດັກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງສືບຕໍ່ຢູ່ໃນກາ
ນບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລາວ. 
 

ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ 
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ມີການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທ່ານ, AEA 
ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂໍ້ຂັດແຍ່ງຕ້ອງມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໄຕ່ສວນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ. 
 

• ພະແນກສຶກສາເປັນຜູ້ຈັດກຽມສຳລັບການໄຕ່ສວນ. 
• ບຸກຄົນທີ່ມີຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ພິພາສາກົດໝາຍປົກຄອງ (ALJ) ຈະຮັບຟັງຫຼັກຖານ

ຕ່າງໆຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ ແລະ ເຮັດ
ການຕັດສິນ. 

• ພະແນກສຶກສາຕ້ອງມີລາຍຊື່ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜຸ້ພິພາກສາ ALJ. ລາຍ
ຊື່ຕ້ອງປະກອບມີຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຄຸນວຸດທິຂອງແຕ່ລະຄົນໃນບຸກຄົນເຫຼົ່ານັ້ນ. 

 
ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ (ALJ) 
ຢ່າງໜ້ອຍ, ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງບໍ່ແມ່ນ: 

• ພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາ, AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາ ຫຼື ການ
ດູແລເບິ່ງແຍງເດັກ; ຫຼື 

• ບຸກຄົນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງວິຊາຊີບທີ່ຂັດແຍ່ງກັບຄວາມເປັນກາງ
ຂອງບຸກຄົນນັ້ນໃນການພິຈາລະນາຕັດສິນ. 

 
ຜູ້ພິພາກ ALJ ຕ້ອງ: 

• ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້າໃຈຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍ IDEA, ກົດ
ລະບຽບລັດຖະບານກາງ ແລະ ກົດລະບຽບລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກົດໝາຍ IDEA ແລະ ການຕີຄວາມ
ໝາຍທາງກົດໝາຍຂອງກົດໝາຍ IDEA ໂດຍສານລັດຖະບານກາງ ແລະ ສານລັດ; 

• ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການດຳເນີນການໄຕ່ສວນພິຈາລະນາອີງຕາມວິທີປະຕິບັດ
ທາງກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ; ແລະ 



 

27 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການສະແດງ ແລະ ຂຽນຄຳຕັດສິນອີງຕາມວິທີປະຕິບັດທາງ
ກົດໝາຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ເປັນມາດຕະຖານ. 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງ, ພວກເຂົາບໍ່ຖືວ່າ
ເປັນພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານນັ້ນ. 
 
ສະຖານະຂອງເດັກໃນລະຫວ່າງການພິຈາລະນາຄະດີ 
ຍົກເວັ້ນສຳລັບການໄຕ່ສວນຄະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເອົາອອກທາງວິໄນ (ເບິ່ງໜ້າ 32-37), 
ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປັດຈຸບັນຂອງລາວໃນລະຫວ່າງໄລຍະການໄຕ່
ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທຸກຝ່າຍເຫັນດີ
ເປັນຢ່າງອື່ນ. 
 
ຖ້າເດັກຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທາງເລືອກຊົ່ວຄາວໃນເວລາທີ່ມີການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການ
ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ, ເດັກຕ້ອງຍັງຄົງຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນນັ້ນຈົນ
ກວ່າວ່າມີຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຫຼື ໄລຍະເວລານັ້ນສິ້ນສຸດ. 
 
ຖ້າການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໝັກເຂົ້າ
ໂຮງຮຽນລັດຖະບານໃນຕອນທຳອິດ, ລູກຂອງທ່ານ, ໂດຍມີການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານ,ຕ້ອງຖືກ
ບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານຈົນກວ່າວ່າການໄຕ່ສວນຄະດີຈະສິ້ນສຸດ. 
 
ຖ້າຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງກົດໝາຍທີ່ດຳ
ເນີນໂດຍພະແນກສຶກສາເຫັນດີນຳທ່ານວ່າການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນແມ່ນເໝາະສົມ, ກາ
ນບັນຈຸເຂົ້າຮຽນນັ້ນຕ້ອງຖືວ່າເປັນການຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງລັດ ແລະ ທ່ານ. 
 
ບັນຫາທີ່ປຶກສາຫາລືຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ 
ຝ່າຍທີ່ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຍົກບັນຫາໃດໆກໍຕາມຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ບໍ່
ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າອີກ
ຝ່າຍເຫັນດີນຳ. 
 
ກຳນົດເວລາສຳລັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕ້ອງຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຍຸຕິທຳພາຍໃນສອງປີນັບຈາກວັນທີ
ທີ່ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຮູ້ ຫຼື ຄວນຈະຮູ້ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການທີ່ຖືກກ່າວ
ຫາທີ່ປະກອບເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  
 
ບໍ່ນຳໃຊ້ກຳນົດເວລານີ້ຖ້າທ່ານຖືກຂັດຂວາງຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຍ້ອນ: 

• ການແຈ້ງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງສະເພາະໂດຍເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ວ່າມັນໄດ້ແກ້ໄຂ
ບັນຫາທີ່ເປັນພື້ນຖານຂອງການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ແລ້ວ; ຫຼື 

• ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໄດ້ກັກຂໍ້ມູນໄວ້ໂດຍບໍ່ເອົາໃຫ້ທ່ານ ເຊິ່ງມັນຈຳເປັນຕ້ອງ
ໄດ້ເອົາໃຫ້ທ່ານອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA. 

 
ສິດທິໃນລະຫວ່າງການໄຕ່ສວນ 
ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມໃນການໄຕ່ສວນທີ່ດຳເນີນມີສິດ: 

• ມີທະນາຍຄວາມ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນພິເສດ
ກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມພິການມານຳ ແລະ ແນະນຳ; 

• ສະແດງຫຼັກຖານ ແລະ ພະເຊີນໜ໊າ, ຖາມຄ້ານ ແລະ ບັງຄັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງພະຍານຕ່າງໆ; 



 

28 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ຫ້າມການນຳສະເໜີຫຼັກຖານຕ່າງໆໃນການໄຕ່ສວນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບຝ່າຍ
ນັ້ນຢ່າງໜ້ອຍຫ້າວັນເຮັດວຽກກ່ອນການໄຕ່ສວນ; 

• ຂໍເອົາບັນທຶກການຖອດຄຳເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ອີເລັກໂທຣນິກຂອງການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
• ຂໍເອົາຜົນການໄຕ່ສວນ ແລະ ຄຳຕັດສິນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ຫຼື ອີເລັກໂທຣນິກ. 

ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ 
ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າວັນເຮັດວຽກກ່ອນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ທ່ານ 
ແລະ ຝ່າຍອື່ນໆທັງໝົດຕ້ອງເປີດເຜີຍທຸກການປະເມີນຜົນທີ່ເຮັດສຳເລັດມາຮອດວັນນັ້ນ 
ແລະ ຄຳສະເໜີແນະທີ່ອີງໃສ່ການປະເມີນຜົນເຫຼົ່ານັ້ນທີ່ທ່ານ ຫຼື ອີກຝ່າຍມີ
ຈຸດປະສົງໃຊ້ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ. 
 
ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ອາດຈະຂັດຂວາງບໍ່ຝ່າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍໍ້ກຳນົດນີ້ນຳສະ
ເໜີການປະເມີນຜົນ ຫຼື ຄຳສະເໜີແນະນຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ ໂດຍບໍ່ມີການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຈາກຝ່າຍອື່ນ. 
 
ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ 
ເມື່ອທ່ານເຂົ້າຮ່ວມການໄຕ່ສວນ ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດທິໃນການ: 

• ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການໄຕ່ສວນເຂົ້າຮ່ວມ; 
• ເປີດການໄຕ່ສວນຕໍ່ກັບສາທາລະນະ; ແລະ 
• ໄດ້ຮັບບັນທຶກການໄຕ່ສວນ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳຕັດສິນໂດຍບໍ່ເສຍ

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. 
 
ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງຖືກກຳນົດຈັດຂຶ້ນໃນເວລາ ແລະ ຢູ່
ສະຖານທີ່ທີ່ສະດວກຕໍ່ກັບທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ. 
 
ເຫດຜົນສຳລັບຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ 
ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງເຮັດຄຳຕັດສິນຕາມເຫດຜົນສຳຄັນໂດຍອີງໃສ່ການຕັດສິນກຳນົດວ່າເດັກ
ໄດ້ຮັບ FAPE ຫຼືບໍ່.  
 
ໃນເລື່ອງການກ່າວຫາການລະເມີດລະບຽບຂັ້ນຕອນ, ຜຸ້ພິພາກສາອາດຈະເຫັນເດັກບໍ່ໄດ້ຮັບ FAPE 
ພຽງແຕ່ຖ້າຄວາມບໍ່ພຽງພໍໃນລະບຽບຂັ້ນຕອນ: 

• ໄດ້ຂັດຂວາງສິດທິຂອງເດັກໃນການໄດ້ຮັບ FAPE; 
• ໄດ້ຂັດຂວາງໂອກາດຂອງທ່ານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາ

ກ່ຽວກັບການສະໜອງ FAPE ໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ; ຫຼື 
• ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຜົນປະໂຫຍດດ້ານການສຶກສາ. 

 
ບໍ່ມີຫຍັງໃນຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້ຈະໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ບໍ່ສາມາດອອກຄຳສັ່ງ
ໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານລະບຽບການຂອງກົດໝາຍ IDEA. 
 
ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພີ່ມເຕີມ 
ບໍ່ມີຫຍັງຂັດຂວາງທ່ານຈາກການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ຕ່າງຈາກການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍື່ນ
ແລ້ວ. 
 
ຄວາມເປັນສຸດທ້າຍຂອງຄຳຕິດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ 
ຄຳຕັດສິນທີ່ເຮັດໃນການໄຕ່ສວນແມ່ນສຸດທ້າຍ, ລວມທັງການໄຕ່ສວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບ
ຂັ້ນຕອນທາງວິໄນ, ຍົກເວັ້ນວ່າຝ່າຍໃດໆກໍຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການໄຕ່ສວນອາດຈະອຸທອນ
ຄຳຕັດສິນດັ່ງກ່າວຫາສານ. ຝ່າຍໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຫັນນຳຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ມີ
ສິດຍື່ນຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງທີ່ທ້າພິສູດຄຳຕັດສິນຂອງການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ການຮ້ອງຟ້ອງດັ່ງກ່າວອາດຈະດຳເນີນໃນສານເຂດຂອງລັດ ຫຼື ລັດຖະບານ
ກາງ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງຈຳນວນເງິນທີ່ໂຕ້ແຍ່ງກັນ. 
 
ການແຈ້ງບອກຄົນອື່ນກ່ຽວກັບຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ 
ພະແນກສຶກສາ, ຫຼັງຈາກລຶບຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນອອກແລ້ວ, ຕ້ອງ: 

• ສົ່ງສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳຕັດສິນໃຫ້ຄະນະທີ່ປຶກສາດ້ານການສຶກສາພິເສດລັດໄອໂອວາ; 
ແລະ 

• ເຮັດໃຫ້ສິ່ງຄົ້ນພົບ ແລະ ຄຳຕັດສິນເຫຼົ່ານັ້ນມີໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະ. 
 
ກຳນົດເວລາສຳລັບຄຳຕັດສິນຈາກການໄຕ່ສວນ 
ພະແນກສຶກສາຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ເກີນ 45 ວັນຫຼັງຈາກໝົດໄລຍະເວລາ 30 ວັນຕາມເວລາ
ປະຕິທິນສຳລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ຫຼື ໄລຍະເວລາທີ່ດັດປັບໃໝ່ສຳລັບກອງປະຊຸມແກ້ໄຂ
ບັນຫາ:  

• ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍໃນການໄຕ່ສວນ; ແລະ 
• ຕ້ອງສົ່ງສຳເນົາຄຳຕັດສິນທາງໄປສະນີໃຫ້ແຕ່ລະຝ່າຍ. 

 
ຜຸ້ພິພາກສາ ALJ ອາດຈະໃຫ້ການຂະຫຍາຍເວລາເກີນ 45 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນຕາມຄຳຂໍຂອງຝ່າຍໃດ
ໜຶ່ງ. 
 

ກົດການກໍ່ສ້າງ 
 
ບໍ່ມີຫຍັງໃນກົດໝາຍ IDEA ຈຳກັດ ຫຼື ຢັບຢັ້ງສິດທິ, ລະບຽບຂັ້ນຕອນ ແລະ ການແກ້ໄຂທີ່
ມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງສະຫະລັດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊາວອາເມຣິກາທີ່ມີຄວາມພິການ
ປີ 1990,Title V ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຟື້ນຟູ ປີ 1973 (ຂໍ້ 504) ຫຼື ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ
ອື່ນໆທີ່ປົກປ້ອງສິດຂອງເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ. 
 
ການຍົກເວັ້ນມີຢູ່ວ່າ ກ່ອນການຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງອີງຕາມກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້
ທີ່ຂໍເອົາຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ຍັງມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ເຊັ່ນກັນ, ຂັ້ນຕອນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງຖືກໃຊ້ໝົດໃນຂອບເຂດດຽວກັນກັບທີ່ຈະຈຳເປັນຖ້າ
ຝ່າຍນັ້ນຍື່ນການຮ້ອງຟ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. 
 
ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານອາດຈະມີການແກ້ໄຂທີ່ມີໃຫ້ອີງຕາມກົດໝາຍອື່ນທີ່ທັບຊ້ອນກັນ
ກັບການແກ້ໄຂທີ່ມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເພື່ອຂໍເອົາຄວາມ
ຄຸ້ມຄອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍອື່ນເຫຼົ່ານັ້ນ, ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງໃຊ້ການແກ້ໄຂທາງການ
ບໍລິຫານທີ່ມີໃຫ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA (ເຊັ່ນ: ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖື
ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຍຸຕິທຳ) ກ່ອນທີ່ຈະໄປຫາສານໂດຍກົງ. 
 

ຄ່າທະນາຍຄວາມ 
ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ດຳເນີນຄະດີທີ່ດຳເນີນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ອີງຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງ
ຕົນ, ສານອາດຈະມອບຄ່າທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້
ແກ່ຝ່າຍທີ່ຊະນະຄະດີ. 
 
ການຕັດສິນກຳນົດຄ່າທຳນຽມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ 
ຄ່າທຳນຽມຕ້ອງອີງໃສ່ອັດຕາ: 

• ໃນຊຸມຊົນບ່ອນທີ່ເກີດການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ການພິຈາລະນາຄະດີ; ແລະ 



 

30 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ອີງໃສ່ປະເພດ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການທີ່ໃຫ້. 
 
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໂບນັດ ຫຼື ອັດຕາຄູນໃດໆໃນການຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ. 
 
ຄ່າທຳນຽມທີ່ຈ່າຍໂດຍທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ 
ຖ້າທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ຕາມການ
ຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານອາດຈະມອບຄ່າທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ SEA, AEA ຫຼື LEA ທີ່ຊະນະຄະດີ, ຖ້າສານເຫັນວ່າການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແມ່ນ: 

• ບໍ່ມີສາລະ, ບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ; ຫຼື 
• ສືບຕໍ່ຮ້ອງຟ້ອງຫຼັງຈາກທີ່ການຮ້ອງຟ້ອງກາຍເປັນຈະແຈ້ງວ່າບໍ່ມີສາລະ, ບໍ່ສົມ

ເຫດສົມຜົນ ຫຼື ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ. 
 
ຄ່າທຳນຽມທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໂດຍທ່ານ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ 
ຕາມການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນ, ສານອາດຈະມອບຄ່າທະນາຍຄວາມທີ່ສົມເຫດສົມຜົນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ SEA, AEA ຫຼື LEA ທີ່ຊະນະຄະດີ, ຖ້າຄຳຂໍການໄຕ່ສວນການຮ້ອງຮຽນ
ຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງຕໍ່ສານໃນຕໍ່ມາຂອງທ່ານຖືກ
ເຮັດເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ ເຊັ່ນ: 

• ເພື່ອຄຸກຄາມ; 
• ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກີດການຊັກຊ້າທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ; ຫຼື 
• ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ການດຳເນີນຄະດີໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ. 

 
ຄ່າທຳນຽມທີ່ຖືກຫ້າມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຄ່າທະນາຍຄວາມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການຈ່າຍແທນຄືນສຳລັບການ
ບໍລິການທີ່ເຮັດຫຼັງຈາກມີການໃຫ້ຂໍ້ສະເໜີຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາເປັນລາຍລັກອັກສອນແກ່
ທ່ານ, ຖ້າ: 

• ການສະເໜີແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງຖືກເຮັດພາຍໃນເວລາທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍກົດລະບຽບຂໍ້ 68 
ຂອງກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍວິທີພິຈາລະນາຄະດີແພ່ງຂອງລັດຖະບານກາງ; ຫຼື  

• ໃນກໍລະນີຂອງການພິຈາລະນາຄະດີການປົກຄອງ, ເວລາໃດກໍໄດ້ທີ່ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນກ່ອນ
ທີ່ການພິຈາລະນາຄະດີຈະເລີ່ມຂຶ້ນ; 

• ຂໍ້ສະເໜີບໍ່ຖືກຍອມຮັບພາຍໃນ 10 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ; ແລະ 
• ສານ ຫຼື ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ເຫັນວ່າຄວາມຄຸ້ມຄອງທີ່ສຸດທ້າຍແລ້ວໄດ້ຮັບໂດຍພໍ່

ແມ່ບໍ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບພໍ່ແມ່ຫຼາຍກວ່າຂໍ້ສະເໜີຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາ. 
 
ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າທະນາຍຄວາມສຳລັບກອງປະຊຸມໃດໆກໍຕາມຂອງທີມງານ IEP, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ
ມີການຈັດກອງປະຊຸມທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການດຳເນີນຄະດີການປົກຄອງ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງທາງ
ສານ. 
 
ການປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາບໍ່ຄວນຖືວ່າເປັນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກການ
ພິຈາລະນາຄະດີການປົກຄອງ ຫຼື ການຮ້ອງຟ້ອງທາງສານ ຫຼື ເປັນການໄຕ່ສວນດ້ານການປົກຄອງ, 
ແລະ ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄ່າທະນາຍຄວາມໄດ້. 
 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບຂີດຈຳກັດການຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາ 
ອາດຈະມີການໃຫ້ຄ່າທະນາຍຄວາມ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຜູ້ທີ່: 

• ແມ່ນຝ່າຍຊະນະຄະດີ. 
• ມີເຫດຜົນທີ່ພຽງພໍໃນການປະຕິເສດຂໍ້ສະເໜີຕົກລົງແກ້ໄຂບັນຫາ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ການຫຼຸດຄ່າທະນາຍຄວາມ 
ຄ່າທະນາຍຄວາມອາດຈະຖືກຕັດລົງ ຖ້າສານເຫັນວ່າ: 

• ທ່ານ ຫຼື ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານແກ່ຍາວການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງສຸດທ້າຍຢ່າງບໍ່ສົມ
ເຫດສົມຜົນ; 

• ຈຳນວນເງິນເກີນອັດຕາລາຍຊົ່ວໂມງທີ່ນຳໃຊ້ກັນທົ່ວໄປໃນຊຸມຊົນຢ່າງບໍ່ສົມເຫດ
ສົມຜົນ; 

• ເວລາທີ່ໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການດ້ານກົດໝາຍທີ່ໃຫ້ມີລາຄາແພງໂດຍພິຈາລະນາເຖິງ
ລັກສະນະຂອງການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື ການດຳເນີນຄະດີ; ຫຼື 

• ທະນາຍຄວາມທີ່ເປັນຕົວແທນໃຫ້ພໍ່ແມ່ບໍ່ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ເໝາະສົມແກ່ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA ໃນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບການຫຼຸດຄ່າທະນາຍຄວາມ 
ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການຫຼຸດຄ່າທະນາຍຄວາມບໍ່ນຳໃຊ້ ຖ້າສານເຫັນວ່າ LEA, AEA ຫຼື SEA: 

• ແກ່ຍາວການແກ້ໄຂສຸດທ້າຍຂອງການດຳເນີນການຢ່າງບໍ່ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື  
• ມີການລະເມີດຂໍ້ 615 ຂອງກົດໝາຍ IDEA, ຂໍ້ລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ 

IDEA. 
 

ລະບຽບການກ່ຽວກັບການປະພຶດ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນ 
 

ສິດອຳນາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ 
ການຕັດສິນກຳນົດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ 
ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະພິຈາລະນາສະພາບການສະເພາະຕ່າງໆເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປ ໃນເວລາຕັດສິນ
ກຳນົດວ່າການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ, ທີ່ເຮັດອີງຕາມຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະບຽບວິໄນ, ແມ່ນເໝາະສົມຫຼືບໍ່ສຳລັບເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຜູ້ທີ່ລະ
ເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສຳລັບນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນ. 
 
ທົ່ວໄປ 
ໃນຂອບເຂດທີ່ພວກເຂົາກໍດຳເນີນການດັ່ງກ່າວກັບເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມພິການ, ພະນັກງານ
ໂຮງຮຽນອາດຈະ, ເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ, ຍ້າຍເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ
ທີ່ລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສຳລັບນັກຮຽນອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ປັດຈຸບັນປັດຈຸບັນຂອງເດັນ້ັນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວທີ່ເໝາະສົມໃດ
ໜຶ່ງ, ສະຖານທີ່ອື່ນ ຫຼື ພັກການຮຽນໄວ້ຊົ່ວຄາວ. 
 
ນອກນັ້ນ ພະນັກງານໂຮງຮຽນອາດຈະນຳໃຊ້ການຍ້າຍເດັກເພີ່ມເຕີມອີກບໍ່ເກີນ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນ
ຕິດຕໍ່ກັນໃນສົກຮຽນດຽວກັນສຳລັບເຫດການປະພຶດຜິດລະບຽບອື່ນແຍກກັນ, ຕາບໃດທີ່ການ
ຍ້າຍດັ່ງກ່າວບໍ່ປະກອບເປັນການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງຂໍ້ “ການປ່ຽນແປງກາ
ນບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍ້າຍອອກຍ້ອນການປະຕິບັດວິໄນ” ສຳລັບຄຳນິຍາມ). 
 
ເມື່ອເດັກທີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລາວເປັນເວລາທັງ
ໝົດ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນສົກຮຽນດຽວກັນ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງ, ໃນລະຫວ່າງມື້ໃດໆກໍຕາມຂອງການ
ຍ້າຍໃນສົກຮຽນນັ້ນ, ໃຫ້ການບໍລິການຕ່າງໆໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ຂ້າງລຸ່ມພາຍໃຕ້ຂໍ້
ຍ່ອຍ “ການບໍລິການ”. 
 
ສິດອຳນາດເພີ່ມເຕີມ 
ຖ້າການປະພຶດທີ່ລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນບໍ່ແມ່ນການສະແດງເຖິງຄວາມ
ພິການຂອງເດັກ (ເບິ່ງຂໍ້ຍ່ອຍ “ການຕັດສິນກຳນົດການສະແດງຄວາມພິການ”) ແລະ ການປ່ຽນແປງກາ
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ນບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດວິໄນ ຈະເກີນ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ, ພະນັກງານ
ໂຮງຮຽນສາມາດນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນການປະຕິບັດວິໄນຕໍ່ກັບເດັກທີ່ມີຄວາມພິການນັ້ນໃນແບບດຽວ
ກັນ ແລະ ເປັນໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບທີ່ມັນຈະນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມພິການໄດ້, ແຕ່ວ່າ
ໂຮງຮຽນຕ້ອງໃຫ້ການບໍລິການແກ່ເດັກນັ້ນຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມໃນຂໍ້ 
“ການບໍລິການ”. 
 
ທີມງານ IEP ຂອງເດັກເປັນຜູ້ຕັດສິນກຳນົດສະຖານທີ່ຮຽນທາງເລືອກຊົ່ວຄາວສຳລັບການ
ບໍລິການດັ່ງກ່າວ. 
 

ການບໍລິການ 
ຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນ: ບໍ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການ 
ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຜູ້ທີ່ຖືກຍ້າຍອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປັດຈຸບັນຂອງເດັກເປັນ
ເວລາດົນກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການປະພຶດບໍ່ແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການຂອງເດັກ (
ເບິ່ງຂໍ້ຍ່ອຍ “ການຕັດສິນກຳນົດການສະແດງຄວາມພິການ”) ຫຼື ຜູ້ທີ່ຖືກຍ້າຍພາຍໃຕ້
ສະພາບການພິເສດ (ເບິ່ງຂໍ້ຍ່ອຍ “ສະພາບການພິເສດ”) ຕ້ອງ:  

• ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການບໍລິການດ້ານການສຶກສາ (ມີການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ), 
ເພື່ອໃຫ້ເດັກສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການສຶກສທົ່ວໄປ, ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່
ສະຖານທີ່ອື່ນກໍຕາມ (ທີ່ອາດຈະເປັນສະຖານທີ່ການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວ) ແລະ 
ກ້າວໄປສູ່ການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ IEP ຂອງເດັກ; ແລະ  

• ຕາມທີ່ເໝາະສົມ, ໄດ້ຮັບການປະເມີນການປະພຶດໃນການເຮັດໜ້າທີ່ ແລະ ການບໍລິການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ການດັດແປງແກ້ໄຂດ້ານການປະພຶດ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບມາເພື່ອແກ້ໄຂ
ການລະເມີດດ້ານການປະພຶດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມັນເກີດຂຶ້ນອີກຄັ້ງ. 

 
ໜ້ອຍກວ່າ 10 ວັນ 
ຫຼັງຈາກທີ່ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນປັດຈຸບັນຂອງ
ລາວເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນສົກຮຽນດຽວກັນ ແລະ ຖ້າການຍ້າຍອອກໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເປັນ
ເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ຖ້າການຍ້າຍອອກບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນ
ແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງຄຳນິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ພະນັກງານໂຮງຮຽນ, ໂດຍປຶກສາຫາລືກັບຢ່າງ
ໜ້ອຍໜຶ່ງໃນຄູສອນຂອງເດັກ, ເປັນຜູ້ຕັດສິນກຳນົດຂອບເຂດທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີການ
ບໍລິການໃດແດ່ເພື່ອໃຫ້ເດັກສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປ, ເຖິງ
ແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນກໍຕາມ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່
ກຳນົດໄວ້ໃນຫຼັກສູດ IEP ຂອງເດັກ. 
 
ຖ້າການຍ້າຍອອກແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ (ເບິ່ງຂໍ້ “ການປ່ຽນແປງການບັນຈຸ
ເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍ້າຍອອກຍ້ອນການປະຕິບັດວິໄນ”), ທີມງານ IEP ຂອງເດັກຈະຕັດສິນ
ກຳນົດການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອໃຫ້ເດັກສາມາດສືບຕໍ່ເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການ
ສຶກສາທົ່ວໄປ, ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນສະຖານທີ່ອື່ນ (ທີ່ອາດຈະແມ່ນສະຖານທີ່ການສຶກສາທາງ
ເລືອກຊົ່ວຄາວ) ກໍຕາມ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການຕອບສະໜອງເປົ້າໝາຍຕ່າງໆທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນ
ຫຼັກສູດ IEP ຂອງເດັກ. 
 

ການຕັດສິນກຳນົດການສະແດງຄວາມພິການ 
ຄຳນິຍາມ 
ພາຍໃນ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຂອງການຕັດສິນໃດໆກໍຕາມເພື່ອປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ
ທີ່ມີຄວາມພິການເນື່ອງຈາກການລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນ (ຍົກເວັ້ນການຍ້າຍ
ອອກທີ່ເປັນເວລາ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ ຫຼື ໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງ
ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ), ເຂດການສຶກສາ, ທ່ນ ແລະ ສະມາຊິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນຂອງທີມງານ IEP 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

(ຕາມທີ່ຕັດສິນກຳນົດໂດຍທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາ) ຕ້ອງກວດທົບທວນເບິ່ງຂໍ້ມູນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໃນແຟ້ມຂໍ້ມູນຂອງນັກຮຽນ ລວມທັງຫຼັກສູດ IEP ຂອງເດັກ, ຂໍ້ສັງເກດຂອງ
ຄູສອນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃດໆກໍຕາມທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້ເພື່ອຕັດສິນກຳນົດວ່າ:  

• ການປະພຶດທີ່ເວົ້າເຖິງໄດ້ເກີດຈາກ ຫຼື ມີຄວາມກ່ຽວພັນໂດຍກົງ ແລະ ຫຼວງຫຼາຍກັບ
ຄວາມພິການຂອງເດັກຫຼືບໍ່; ຫຼື 

• ການປະພຶດທີ່ເວົ້າເຖິງແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງການທີ່ເຂດການສຶກສາບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຫຼັກສູດ IEP ຂອງເດັກ. 

 
ການຕັດສິນກຳນົດວ່າການປະພຶດແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການ 
ຖ້າການກວດທົບທວນກຳນົດວ່າມີການຕອບສະໜອງໃດສະພາບເງື່ອນໄຂໃດໜຶ່ງເຫຼົ່ານັ້ນ, ການ
ປະພຶດດັ່ງກ່າວຕ້ອງຖືກຕັດສິນກຳນົດເປັນການສະແດງຄວາມພິການຂອງເດັກ. 
 
ການສະແດງຄວາມພິການເນື່ອງຈາກການບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ IEP 
ຖ້າການກວດທົບທວນກຳນົດວ່າການປະພຶດທີ່ເວົ້າເຖິງແມ່ນຜົນໂດຍກົງຂອງການທີ່ເຂດການ
ສຶກສາບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ IEP, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງດຳເນີນການໃນທັນທີເພື່ອແກ້ໄຂ
ຄວາມບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານັ້ນ. 
 
ການດຳເນີນການເມື່ອການປະພຶດແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການ 
ຖ້າການກວດທົບທວນກຳນົດວ່າການປະພຶດແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການຂອງເດັກ, ທີມງານ IEP 
ຕ້ອງ: 

• ດຳເນີນການປະເມີນການປະພຶດໃນການເຮັດໜ້າທີ່, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າເຂດການສຶກສາໄດ້ດຳ
ເນີນການປະເມີນການປະພຶດໃນການເຮັດໜ້າທີ່ແລ້ວກ່ອນທີ່ຈະເກີດການປະພຶດທີ່
ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຊ່ວຍປັບ
ປ່ຽນການປະພຶດສຳລັບເດັກ; ຫຼື 

• ຖ້າແຜນການຊ່ວຍປັບປ່ຽນການປະພຶດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງ
ແຜນການຊ່ວຍປັບປ່ຽນການປະພຶດ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂມັນຕາມທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອປັບປ່ຽນ
ແກ້ໄຂການປະພຶດ. 

 
ຍົກເວັ້ນຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມໃນຂໍ້ຍ່ອຍ “ສະພາບການພິເສດ”, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງນຳ
ລູກຂອງທ່ານກັບຄືນສູ່ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ລູກຂອງທ່ານຖືກຍ້າຍອອກ, ເວັ້ນເສຍແຕ່
ວ່າທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນນຳການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເປັນສ່ວນໜຶ່ງ
ຂອງການປັບປຸງແກ້ໄຂແຜນການຊ່ວຍປັບປ່ຽນການປະພຶດ.  
 
ສະພາບການພິເສດ 
ບໍ່ວ່າການປະພຶດຈະແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການຂອງລູກທ່ານຫຼືບໍ່ກໍຕາມ, ພະນັກງານໂຮງຮຽນ
ສາມາດຍ້າຍນັກຮຽນໄປຢູ່ສະຖານທີ່ການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວໄດ້ (ຕັດສິນກຳນົດໂດຍທີ
ມງານ IEP ຂອງເດັກ) ເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 45 ວັນເຂົ້າຮຽນ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານ:  

1. ພົກພາອາວຸ (ເບິ່ງຄຳນິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ມາໂຮງຮຽນ ຫຼື ມີອາວຸດຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃນ
ອາຄານໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ງານພິທີຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຂດອຳນາດຂອງພະແນກສຶກສາ
ລັດໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ;  

2. ເຈດຕະນາມີ ຫຼື ໃຊ້ຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ເບິ່ງຄຳນິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ຫຼື ຂາຍ ຫຼື ຊັກ
ຊວນການຂາຍສານຄວບຄຸມ (ເບິ່ງຄຳນິຍາມຂ້າງລຸ່ມ), ໃນະຂະທີ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃນອາຄານ
ໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ງານພິທີຂອງໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຂດອຳນາດຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອ
ໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ; ຫຼື  

3. ກໍ່ໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ (ເບິ່ງຄຳນິຍາມຂ້າງລຸ່ມ) ຕໍ່ກັບ
ບຸກຄົນອື່ນໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໂຮງຮຽນ, ຢູ່ໃນອາຄານໂຮງຮຽນ ຫຼື ຢູ່ງານພິທີຂອງ
ໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ເຂດອຳນາດຂອງພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ຄຳນິຍາມສະພາບການພິເສດ 
• ສານຄວບຄຸມ ໝາຍເຖິງຢາ ຫຼື ສານອື່ນທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ I, II, III, IV ຫຼື V ໃນ

ຂໍ້ 202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຄວບຄຸມ (21 U.S.C. § 812(c)). 
• ຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ໝາຍເຖິງສານຄວບຄຸມໃດໜຶ່ງ; ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາສານຄວບຄຸມທີ່

ມີໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ
ການດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ທີ່ມີໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ສິດ
ອຳນາດອື່ນຕ່າງໆອີງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດອື່ນຕ່າງໆຂອງກົດໝາຍ
ລັດຖະບານກາງ. 

• ການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ມີຄວາມໝາຍຕາມຄຳສັບ ‘‘ການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍ
ແຮງ’’ ພາຍໃຕ້ວັກ (3) ຂອງຂໍ້ຍ່ອຍ (h) ຂອງຂໍ້ 1365 ຂອງຫົບົດ 18, ປະມວນກົດໝາຍຂອ
ງສະຫະລັດ. 

• ອາວຸດ ມີຄວາມໝາຍຕາມຄຳສັບ ‘‘ອາວຸດອັນຕະລາຍ’’ ພາຍໃຕ້ວັກ (2) ຂອງຂໍ້ຍ່ອຍທຳອິດ (g) 
ຂອງຂໍ້ 930 ຂອງຫົບົດ 18, ປະມວນກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ. 

 
ການແຈ້ງເຕືອນ 
ໃນວັນທີທີ່ເຂດໂຮງຮຽນຕັດສິນໃຈເຮັດການຍ້າຍທີ່ແມ່ນການປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ຂອງລູກຂອງທ່ານເນື່ອງຈາກການລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນ, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງ
ແຈ້ງບອກທ່ານກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈນັ້ນ ແລະ ໃຫ້ການແຈ້ງບອກລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ
ແກ່ທ່ານ. 
 

ການອຸທອນ – ລະບຽບການປະຕິບັດວິໄນ 
ທ່ານສາມາດຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ເບິ່ງຂໍ້ “ການຮ້ອງ
ຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ”) ເພື່ອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີນຳ:  

• ການຕັດສິນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ເຮັດພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການ
ປະຕິບັດວິໄນເຫຼົ່ານີ້; ຫຼື  

• ການຕັດສິນກຳນົດການສະແດງຄວາມພິການທີ່ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ. 
 
ເຂດການສຶກສາອາດຈະຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍເພື່ອຂໍໃຫ້
ມີການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຖ້າມັນເຊື່ອວ່າການຮັກສາການບັນຈຸ
ເຂົ້າຮຽນໃນປັດຈຸບັນຂອງລຸກທ່ານໄວ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ການບາດເຈັບຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ຄົນອື່ນ. 
 
ສິດອຳນາດຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ 
ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຕ້ອງດຳເນີນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ອອກຄຳ
ຕັດສິນ. ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ອາດຈະ: 

1. ສົ່ງລູກທີ່ມີຄວາມພິການຂອງທ່ານກັບຄືນສູ່ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ລູກຂອງ
ທ່ານຖືກຍ້າຍອອກ ຖ້າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ກຳນົດວ່າການຍ້າຍອອກດັ່ງກ່າວແມ່ນລະເມີດ
ຂໍ້ກຳນົດທີ່ອະທິບາຍໄວ້ພາຍໃຕ້ຂໍ້ “ສິດອຳນາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ” ຫຼື ພຶດຕິກຳ
ຂອງລູກທ່ານແມ່ນການສະແດງຄວາມພິການຂອງລູກທ່ານ; ຫຼຶ  

2. ສັ່ງໃຫ້ປ່ຽນແປງການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທີ່ມີຄວາມພິການຂອງທ່ານໄປເປັນສະຖານ
ທີ່ການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວທີ່ເໝາະສົມໃດໜຶ່ງເປັນເວລາບໍ່ເກີນ 45 ວັນເຂົ້າ
ຮຽນ ຖ້າຜູ້ພິພາກສາ ALJ ກຳນົດວ່າການຮັກສາການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປັດຈຸບັນຂອງລູກ
ທ່ານໄວ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ກັບລູກຂອງ
ທ່ານ ຫຼື ຕໍ່ກັບຄົນອື່ນ. 

3. ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເຮັດຊໍ້າຄືນກໍໄດ້, ຖ້າເຂດການສຶກສາເຊື່ອ
ວ່າການສົ່ງລູກຂອງທ່ານກັບຄືນຫາການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເດີມແມ່ນເປັນໄປໄດ້ຢ່າງ
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່ານ ຫຼື ຕໍ່ກັບຄົນ
ອື່ນ. 

 
ຂັ້ນຕອນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແບບເລັ່ງລັດ 
ໃນທຸກຄັ້ງທີ່ທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍເພື່ອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນດັ່ງກ່າວ, ການໄຕ່ສວນຕ້ອງຖືກຈັດຂຶ້ນທີ່ຕອບສະໜອງ
ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆ, ຍົກເວັ້ນດັ່ງນີ້:  

• ພະແນກສຶກສາຕ້ອງຈັດກຽມການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແບບ
ເລັ່ງລັດ, ເຊິ່ງຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ 20 ວັນເຂົ້າຮຽນນັບຈາກວັນທີຮ້ອງຂໍການໄຕ່
ສວນ ແລະ ຕ້ອງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຕັດສິນກຳນົດພາຍໃນ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຫຼັງຈາກການ
ໄຕ່ສວນ.  

• ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນທີ່ຈະສະຫຼະສິດ
ກອງປະຊຸມ ຫຼື ເຫັນດີໃຊ້ການໄກ່ເກ່ຍ, ກອງປະຊຸມແກ້ໄຂບັນຫາຕ້ອງເກີດຂຶ້ນພາຍໃນ
ເຈັດວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

• ການໄຕ່ສວນອາດຈະດຳເນີນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເປັນທີ່
ພໍໃຈຂອງທັງສອງຝ່າຍພາຍໃນ 15 ວັນຕາມເວລາປະຕິທິນນັບຈາກໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 

 
ທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາອາດຈະອຸທອນຄຳຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍແບບເລັ່ງລັດໃນແບບດຽວກັນກັບສຳລັບຄຳຕັດສິນໃນການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່
ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍອື່ນໆ. 
 

ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນລະຫວ່າງການອຸທອນ - ການ
ປະຕິບັດວິໄນ 
ເມື່ອທ່ານ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ 
(ຫຼື ຮ້ອງຂໍການໄກ່ເກ່ຍ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື່ອງການປະຕິບັດວິໄນ, ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງ (
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າທ່ານ ແລະ ພະແນກສຶກສາ ຫຼື ເຂດການສຶກສາຕົກລົງເຫັນດີເປັນຢ່າງອື່ນ) 
ຍັງຄົງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການສຶກສາທາງເລືອກຊົ່ວຄາວ: 

• ໃນລະຫວ່າງລໍຖ້າຄຳຕັດສິນຂອງຜູ້ພິພາກສາ ALJ ຫຼື  
• ຈົນກວ່າວ່າສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາຂອງການຍ້າຍຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ ແລະ ອະທິບາຍຢູ່ໃນຂໍ້ 

“ສິດອຳນາດຂອງພະນັກງານໂຮງຮຽນ”, ເຊິ່ງເອົາອັນທີ່ຮອດກ່ອນ.  
 
ນີ້ແມ່ນຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບກົດລະບຽບທົ່ວໄປທີ່ເດັກຕ້ອງຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ
ປັດຈຸບັນໃນຂະນະທີ່ຍັງລໍຖ້າການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດມາຍ ຫຼື ການ
ໄກ່ເກ່ຍ. 
 

ການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນເນື່ອງຈາກການຍ້າຍ
ອອກຍ້ອນການປະຕິບັດວິໄນ 
ທົ່ວໄປ 
ການຍ້າຍລູກທີ່ມີຄວາມພິການຂອງທ່ານອອກຈາກການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນປັດຈຸບັນຂອງລູກທ່ານ
ແມ່ນການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຖ້າ: 

• ການຍ້າຍອອກແມ່ນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນຕິດຕໍ່ກັນ; ຫຼື 
• ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກເປັນຊຸດຫຼາຍຄັ້ງທີ່ປະກອບເປັນຮູບແບບເນື່ອງຈາກ: 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

o ການຍ້າຍອອກເປັນຊຸດຫຼາຍຄັ້ງລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 10 ວັນເຂົ້າຮຽນໃນສົກຮຽນໃດ
ໜຶ່ງ; 

o ການປະພຶດຂອງລູກທ່ານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບການປະພຶດຂອງເດັກ
ໃນເຫດການຜ່ານມາທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການຍ້າຍອອກເປັນຊຸດ; ແລະ  

o ປັດໃຈເພີ່ມເຕີມ ເຊັ່ນ: 
 ຄວາມຍາວຂອງການຍ້າຍອອກແຕ່ລະຄັ້ງ. 
 ຈຳນວນເວລາທັງໝົດທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກຍ້າຍອອກ ແລະ 
 ຄວາມໃກ້ກັນຂອງການຍ້າຍອອກ. 

 
ການທີ່ຮູບແບບການຍ້າຍອອກຈະປະກອບເປັນການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຫຼືບໍ່ນັ້ນແມ່ນ
ຖືກຕັດສິນກຳນົດເປັນແຕ່ລະກໍລະນີໄປໂດຍເຂດການສຶກສາ ແລະ ຖ້າມີການທ້າພິສູດ, 
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການທົບທວນຄືນຜ່ານຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ການດຳ
ເນີນຄະດີທາງສານ. 
 
ການທີ່ການພັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນຈະນັບເປັນມື້ການຍ້າຍອອກຫຼືບໍ່ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບວ່າເຂດ
ການສຶກສາສາມາດຕອບທັງໝົດສາມຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ເປັນ “ແມ່ນ”. 

1. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມຫຼັກສູດການສຶກສາທົ່ວໄປໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມ
ຫຼືບໍ່? 

2. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ IEP ຂອງລູກທ່ານ
ຫຼືບໍ່? 

3. ລູກຂອງທ່ານຈະສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກັບເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມພິການໃນຂອບເຂດທີ່ສະໜອງ
ໃຫ້ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກທ່ານຫຼືບໍ່? 
 

ການຕັດສິນກຳນົດການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ 
ທີມງານ IEP ເປັນຜູ້ຕັດສິນກຳນົດສະຖານທີ່ຮຽນທາງເລືອກຊົ່ວຄາວສຳລັບການຍ້າຍອອກທີ່
ແມ່ນການປ່ຽນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການຍ້າຍອອກພາຍໃຕ້ຂໍ້ “ສິດອຳນາດເພີ່ມເຕີມ” ແລະ 
“ສະພາບການພິເສດ”. 
 

ການປົກປ້ອງສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງບໍ່ທັນມີ
ສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ 
ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ 
ຖ້າລູກຂອງທ່ານບໍ່ມີ IEP ແລະ ລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນ, ທ່ານສາມາດອ້າງສິດ
ການປົກປ້ອງຕ່າງໆໃນແຈ້ງການນີ້ໄດ້ ຖ້າທັງສອງຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຖືກຕ້ອງ: 

1. ເຂດການສຶກສາຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ານມີຄວາມພິການ ແລະ 
2. ເຂດການສຶກສາຮູ້ກ່ອນທີ່ລູກຂອງທ່ານຈະລະເມີດຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງນັກຮຽນ. 

 
ຄຳນິຍາມຂອງການຮູ້ກ່ອນ 
ຕ້ອງຖືວ່າເຂດການສຶກສາຮູ້ວ່າເດັກແມ່ນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການກ່ອນເກີດການປະເພຶດທີ່
ເຮັດໃຫ້ມີການປະຕິບັດວິໄນຖ້າ: 

• ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນເປັນລາຍລັກອັກສອນວ່າເດັກຈຳເປັນຕ້ອງມີການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍກ່ັບພະນັກງານຄຸ້ມຄອງດູແລ ແລະ 
ພະນັກງານບໍລິຫານຂອງໜ່ວຍງານການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມ ຫຼື ຄູສອນຂອງເດັກ; 

• ພໍ່ແມ່ຮ້ອງຂໍການປະເມີນຜົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA; ຫຼື 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

• ຄູສອນຂອງເດັກ ຫຼື ພະນັກງານເຂດການສຶກສາອື່ນໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນໃຈສະເພາະກ່ຽວ
ກັບຮູບແບບການປະພຶດທີ່ສະແດງອອກໂດຍເດັກໂດຍກົງຕໍ່ກັບຫົວໜ້າເຂດການສຶກສາຂອງ
ການສຶກສາພິເສດ ຫຼື ຕໍ່ກັບພະນັກງານຄວບຄຸມດູແລອື່ນຂອງເຂດການສຶກສາ. 

 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບການຮູ້ກ່ອນ 
ເຂດການສຶກສາຈະບໍ່ຖືວ່າມີການຮູ້ດັ່ງກ່າວຖ້າ: 

• ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດການປະເມີນຜົນເດັກ ຫຼື ປະຕິເສດການບໍລິການດ້ານ
ການສຶກສາພິເສດ; ຫຼື 

• ເດັກໄດ້ຮັບການປະເມີນຜົນ ແລະ ຕັດສິນກຳນົດວ່າບໍ່ມີສິດອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA. 
 
ການບໍ່ຮູ້ກ່ອນ 
ຖ້າກ່ອນການດຳເນີນມາດຕະການທາງວິໄນຕໍ່ກັບເດັກ, ເຂດການສຶກສາບໍ່ຮູ້ວ່າເດັກແມ່ນເດັກ
ທີ່ມີຄວາມພິການ, ເດັກອາດຈະຖືກມາດຕະການທາງວິໄນທີ່ນຳໃຊ້ກັບເດັກທີ່ບໍ່ມີຄວາມ
ພິການຜູ້ທີ່ພົວພັນໃນການປະພຶດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. 
 
ແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຮັດການປະເມີນຜົນເດັກໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາທີ່ເດັກຖືກ
ປະຕິບັດມາດຕະການທາງວິໄນຢູ່, ການປະເມີນຜົນຕ້ອງຖືກດຳເນີນໃນແບບເລັ່ງດ່ວນ. 
 
ຈົນກວ່າວ່າສຳເລັດການປະເມີນຜົນ, ເດັກຍັງຄົງຢູ່ໃນການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ຕັດສິນກຳນົດ
ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ໂຮງຮຽນ ເຊິ່ງສາມາດລວມມີການພັກການຮຽນ ຫຼື ການໄລ່ອອກໂດຍບໍ່ມີການ
ບໍລິການດ້ານການສຶກສາ.  
 
ຖ້າມີການຕັດສິນກຳນົດວ່າເດັກແມ່ນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ, ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງຂໍ້ມູນຈາກ
ການປະເມີນຜົນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ພໍ່ແມ່ສະໜອງໃຫ້, ເຂດການສຶກສາຕ້ອງໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA. 
 

ການນຳສົ່ງຫາ ແລະ ການດຳເນີນການໂດຍໜ່ວຍງານບັ
ງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ສານ 
ກົດໝາຍ IDEA ບໍ່: 

• ຫ້າມໜ່ວຍງານຈາກການລາຍງານອາຊະຍາກຳທີ່ກະທຳໂດຍເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຫາໜ່ວຍງານ
ທີ່ເໝາະສົມ; ຫຼື  

• ປ້ອງກັນໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ໜ່ວຍງານສານຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່
ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດຕໍ່ກັບອາຊະຍາກຳ
ທີ່ກຳທຳໂດຍເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ. 

 
ຖ້າເຂດການສຶກສາລາຍງານອາຊະຍາກຳທີ່ກະທຳໂດຍເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ, ເຂດການສຶກສາ: 

• ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສຳເນົາຂອງບັນທຶກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກ
ນັ້ນຕ້ອງຖືກສົ່ງໃຫ້ໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ; ແລະ  

• ອາດຈະສົ່ງສຳເນົາຂອງບັນທຶກການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການປະຕິບັດວິໄນຂອງເດັກໃນຂອບເຂດ
ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
ຂອງຄອບຄົວ (FERPA). 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ຂໍ້ບັນຍັດສຳລັບພໍ່ແມ່ຕົວແທນ 
ເມື່ອຈຳເປັນຕ້ອງມີພໍ່ແມ່ຕົວແທນ 
ແຕ່ລະເຂດການສຶກສາ, AEA ແລະ ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສິດທິຂອງເດັກໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ
ເມື່ອ: 

• ບໍ່ສາມາດລະບຸຕົວພໍ່ແມ່ໄດ້; 
• ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA, ຫຼັງຈາກໄດ້ພະຍາຍາມຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນແລ້ວ, ບໍ່ສາມາດຊອກ

ຫາພໍ່ແມ່ໄດ້; 
• ເດັກແມ່ນເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດອີງຕາມກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ; 

o ໃນກໍລະນີທີ່ເດັກແມ່ນເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ຜູ້ພິພາກສາ
ທີ່ຮັບຜິດຊອບຄະດີຂອງເດັກອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງພໍ່ແມ່ຕົວແທນ (ມີການລະບຸເກນ
ເງື່ອນໄຂຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ); ຫຼື 

• ເດັກແມ່ນໄວໜຸ່ມຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ຢູ່ຕາມລຳພັງຄົນດຽວ 
 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ AEA 
ໜ້າທີ່ຂອງ AEA ລວມມີການມອບໝາຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງໃຫ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງພໍ່
ແມ່.  ນີ້ຕ້ອງລວມມີວິທີການສຳລັບ: 

• ການກຳນົດວ່າເດັກຈຳເປັນຕ້ອງພໍ່ແມ່ຕົວແທນຫຼືບໍ່;  
• ການມອບໝາຍພໍ່ແມ່ຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເດັກ. 

 
ເກນເງື່ອນໄຂສຳລັບພໍ່ແມ່ຕົວແທນ 
AEA ອາດຈະເລືອກພໍ່ແມ່ຕົວແທນໃນແບບໃດໆກໍໄດ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລັດ.  
AEA ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າບຸກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກເປັນພໍ່ແມ່ຕົວແທນ: 

• ບໍ່ແມ່ນພະນັກງານຂອງພະແນກສຶກສາ, AEA ຫຼື ເຂດການສຶກສາ ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໃດໆ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການສຶກສາ ຫຼື ການດູແລເບິ່ງແຍງເດັກ; 

• ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ຫຼື ທາງວິຊາຊີບທີ່ຂັດກັບສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ
ທີ່ກ່ຽວເປັນພໍ່ແມ່ຕົວແທນ; ແລະ 

• ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ເດັກໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 
 
ເຖິງແມ່ນວ່າພໍ່ແມ່ຕົວແທນອາດຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກໜ່ວຍງານໃດໜຶ່ງ, ພວກເຂົາບໍ່ຖື
ວ່າເປັນພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານນັ້ນ. 
 
ໄວໜຸ່ມຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ຢູ່ຕາມລຳພັງ 
ໃນກໍລະນີທີ່ໄວໜຸ່ມຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຢູ່ຕາມລຳພັງຄົນດຽວ, ພະນັກງານທີ່ເໝາະສົມ
ຈາກສູນພັກເຊົາສຸກເສີນ, ສູນພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ, ໂຄງການສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດແບບ
ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ໂຄງການຊ່ວເຫຼືອເດັກຂ້າງຖະໜົນອາດຈະໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງເປັນຕົວແທນ
ຊົ່ວຄາວ, ຈົນກວ່າວ່າສາມາດແຕ່ງຕັ້ງຕົວແທນຜູ້ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກຳນົດທັງໝົດ
ໄດ້. 
 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່ຕົວແທນ 
ພໍ່ແມ່ຕົວແທນອາດຈະເປັນຕົວແທນໃຫ້ເດັກໃນທຸກເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

• ການລະບຸຕົວ, ການປະເມີນຜົນ ແລະ ການບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນ; ແລະ 
• ການໃຫ້ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ແກ່ເດັກ. 

 
ກຳນົດເວລາສຳລັບການແຕ່ງຕັ້ງພໍ່ແມ່ຕົວແທນ 
AEA ຕ້ອງແຕ່ງຕັ້ງພໍ່ແມ່ຕົວແທນບໍ່ເກີນ 30 ວັນຫຼັງຈາກ AEA ກຳນົດວ່າເດັກຈຳເປັນ
ຕ້ອງມີພໍ່ແມ່ຕົວແທນ. 
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ການໂອນສິດໃຫ້ເດັກ 
ການໂອນສິດທິກ່ຽວກັບບັນທຶກການສຶກສາ 
ໄອໂອວາມີນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບຂອບເຂດທີ່ເດັກໄດ້ຮັບສິດທິກ່ຽວກັບຄວາມ
ເປັນສ່ວນຕົວ, ໂດຍພິຈາລະນາເຖິງອາຍຸຂອງລູກທ່ານ ແລະ ປະເພດ ຫຼື ຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມ
ພິການ.  
 
ສິດທິກ່ຽວກັບບັນທຶກການສຶກສາໂອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານທີ່ມີອາຍຸ 18 ປີ. 
 
ບັນທຶກການສຶກສາຈະມີໃຫ້ແກ່ພໍ່ແມ່ຖ້າບຸກຄົນທີ່ມີສິດຖືກກຳນົດວ່າເປັນນັກຮຽນ
ທີ່ເພິ່ງຕົນເອງຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ປະມວນກົດໝາຍອາກອນສະຫະລັດ (Internal Revenue Code). 
 
ການໂອນສິດທິຕາມກົດໝາຍ IDEA 
ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຈະໂອນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານເມື່ອເດັກມີອາຍຸ
ບັນລຸຕິນິພາວະ.  
 
ອາຍຸບັນລຸຕິນິພາວະແມ່ນ 18 ປີໃນລັດໄອໂອວາ ແລະ ໃນສະພາບການເຫຼົ່ານີ້: 

• ຜູ້ເຍົາທັງໝົດບັນລຸນິຕິພາວະຜ່ານການແຕ່ງງານ; 
• ຄົນທີ່ມີອາຍຸໜ້ອຍກວ່າ 18 ປີ ແຕ່ແມ່ນຜູ້ຖືກດຳເນີນຄະດີ, ຖືກຕັດສິນໂທດ 

ແລະ ຖືກຈຳຄຸກໃນຖານະເປັນຜູ້ໃຫຍ່. 
 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບອາຍຸບັນລຸນິຕິພາວະ 18 ປີແມ່ນເດັກທີ່ມີຄວາມພິການຜູ້ທີ່ຖືກ
ຕັດສິນກຳນົດຕາມກົດໝາຍວ່າເປັນຜູ້ຂາດຄວາມສາມາດອີງຕາມກົດໝາຍລັດໄອໂອວາ. 
 
ການແຈ້ງບອກການໂອນສິດທິ 
ເຂດການສຶກສາຈະໃຫ້ການແຈ້ງບອກທີ່ກຳນົດໄວ້ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍແກ່ທັງຕົວທ່ານ ແລະ ລູກ
ຂອງທ່ານ. 
ສິດທິອື່ນທັງໝົດທີ່ມີໃຫ້ແກ່ທ່ານຈະໂອນໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ (ນີ້ລວມທັງໄວໜຸ່ມ
ທີ່ຖືກກັງຂັງຢູ່ໃນສູນດັດສ້າງຜູ້ເຍົາ ຫຼື ຜູ້ໃຫຍ່ຂອງລັດຖະບານກາງ, ລັດໄອໂອວາ ຫຼື 
ທ້ອງຖິ່ນ). 
 
ໂດຍເລີ່ມຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງປີກ່ອນທີ່ລູກຂອງທ່ານຈະມີອາຍຸບັນລຸຕິນິພາວະຕາມກົດໝາຍ
ລັດໄອໂອວາ, IEP ຂອງລູກທ່ານຈະລວມເອົາຄຳຖະແຫຼງທີ່ບອກວ່າຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ສິດທິໃນການສຶກສາພິເສດທີ່ຈະໂອນໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານເມື່ອອາຍຸບັນລຸຕິນິພາວະ. 
 
ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກທີ່ກຳນົດໄວ້ຕາມກົດໝາຍ. ທ່ານຈະສາມາດ
ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ IEP ໃນເວລາທີ່ນັກຮຽນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ. 
 
ອາດຈະຈະມີສະພາບການທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດການຕັດສິນໃຈໃຫ້ລູກຂອງ
ທ່ານ, ເຖິງແມ່ນຫຼັງຈາກທີ່ລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸບັນລຸຕິນິພາວະແລ້ວກໍຕາມ.  ຕົວຢ່າງ, 
ສານອາດຈະແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ທ່ານເປັນຜູ້ປົກຄອງຂອງລູກທີ່ໃຫຍ່ແລ້ວຂອງທ່ານ, ໂດຍມີອຳນາດ
ເຮັດການຕັດສິນໃຈດ້ານການສຶກສາ. 
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບການທີ່ທ່ານຈະສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈສຳລັບລູກ
ຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ແລ້ວໄດ້, ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ AEA ຂອງທານ ຫຼື ໜຶ່ງໃນອົງການທີ່
ມີຊື່ໃນໜ້າ 8 ຫາ 10. 
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ການບັນຈຸເດັກເຂົ້າຮຽນພຽງຝ່າຍດຽວໂດຍພໍ່ແມ່
ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນເມື່ອການສຶກສາພາກລັດທີ່
ເໝາະສົມຟຣີ (FAPE) ແມ່ນບັນຫາ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ເອກະຊົນ 
ກົດໝາຍ IDEA ບໍ່ກຳນົດໃຫ້ເຂດສຶກສາ ຫຼື AEA ຈ່າຍຄ່າການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່
ສຶກສາເອກະຊົນ, ລວມທັງການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳລັບລູກທີ່ມີ
ຄວາມພິການຂອງທ່ານ, ຖ້າ:  

• ເຂດການສຶກສາໄດ້ເຮັດໃຫ້ FAPE ມີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ; ແລະ  
• ທ່ານເລືອກເອົາລູກຂອງທ່ານໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖານທີ່ສຶກສາເອກະຊົນ. 

 
ຖ້າມີການບໍ່ເຫັນດີນຳກັນລະຫວ່າງທ່ານ ແລະ ເຂດການສຶກສາກ່ຽວກັບການມີຢູ່
ຂອງຫຼັກສູດທີ່ເໝາະສົມໃດໜຶ່ງສຳລັບລູກຂອງທ່ານ, ຄຳຖາມກ່ຽວກັບໃຜຈະເປັນຜ້ຈ່າຍຕ້ອງ
ຂຶ້ນກັບການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 
ໝາຍເຫດ: ກົດໝາຍລັດໄອໂອວາກຳນົດໃຫ້ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການທີ່ພໍ່ແມ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໜ່ວຍງານພາກລັດໃນແບບ ແລະ ໃນຂອບເຂດດຽວກັນກັບ
ເດັກທີ່ມີຄວາມພິການທີ່ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ. 
 
ການຈ່າຍແທນຄືນສຳລັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ 
ຖ້າ, ກ່ອນທີ່ຈະລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດບໍ່ມີການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຈາກເຂດການສຶກສາ, ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຖືກກຳນົດວ່າເປັນຜູ້ມີສິດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
IDEA ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໂຮງຮຽນ, ສານ ຫຼື ຜູ້
ພິພາກສາ ALJ ອາດຈະກຳນົດໃຫ້ເຂດການສຶກສາຈ່າຍແທນຄືນໃຫ້ທ່ານສຳລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການ
ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຖ້າ: 

• ສານ ຫຼື ຜູ້ພິພາກສາ ALJ ເຫັນວ່າໜ່ວຍງານບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ FAPE ມີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງ
ທ່ານຢ່າງທ່ວງທັນເວລາກ່ອນການລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ; ແລະ 

• ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນເອກະຊົນນັ້ນແມ່ນເໝາະສົມ. 
 
ໝາຍເຫດ: ຜູ້ພິພາກສາ ຫຼື ສານອາດຈະເຫັນວ່າການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນແມ່ນ
ເໝາະສົມ ເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານຂອງລັດທີ່ນຳໃຊ້ກັບການສຶກສາທີ່
ສະໜອງໃຫ້ໂດຍພະແນກສຶກສາ, AEA ແລະ ເຂດການສຶກສາກໍຕາມ. 
 
ຫຼຸດຈຳນວນ ຫຼື ປະຕິເສດການຈ່າຍແທນຄືນ 
ການຈ່າຍແທນຄືນອາດຈະຖືກຫຼຸດຈຳນວນລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດໄດ້ຖ້າ: 

• ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ IEP ຫຼ້າສຸດທີ່ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມກ່ອນທີ່ຈະມີການຍ້າຍ ທ່ານບໍ່
ໄດ້ແຈ້ງບອກທີມງານ IEP ວ່າກຳລັງປະຕິເສດການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ສະເໜີມາເພື່ອໃຫ້ 
FAPE ແກ່ລູກຂອງທ່ານ, ລວມທັງການແຈ້ງບອກ: 

o ຄວາມກັງວົນໃຈຂອງທ່ານກັບການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນທີ່ສະເໜີມາ ແລະ  
o ເຈດຕະນາຂອງທ່ານໃນການຈົດທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນໂດຍ

ໃຫ້ລັດຖະບານຈ່າຍຄ່າໃຫ້. 
• ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ 10 ວັນເຮັດວຽກ (ລວມທັງວັນພັກທີ່

ເກີດຂຶ້ນໃນວັນເຮັດວຽກ) ກ່ອນການຍ້າຍອອກ ລວມທັງຄວາມກັງວົນຂອງທ່ານ ແລະ ເຫດຜົນ
ຍ້ອນຫຍັງ; 

• ກ່ອນການຍ້າຍອອກ ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ໄດ້ຮ້ອງຂໍເຮັດການປະເມີນຜົນ ແລະ ທ່ານ
ບໍ່ໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຮັດການປະເມີນຜົນ; ຫຼື 
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• ຖ້າສານເຫັນວ່າການດຳເນີນການຂອງທ່ານບໍ່ມີເຫດຜົນ. 
 
ຂໍ້ຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບການຫຼຸດຈຳນວນ ຫຼື ການປະຕິເສດ 
ອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA, ຄ່າການທົດແທນຄືນຕ້ອງບໍ່ຖືກຫຼຸດຈຳນວນລົງ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ
ຖ້າ: 

• ເຂດການສຶກສາໄດ້ຂັດຂວາງທ່ານຈາກການໃຫ້ການແຈ້ງບອກທີ່ກຳນົດໄວ້. 
• ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດເຫຼົ່ານີ້. 
• ການປະຕິບັດຕາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງຮ່າງກາຍຕໍ່ກັບເດັກ. 

 
ຄ່າການທົດແທນຄືນອາດຈະ, ຕາມການຕັດສິນຂອງສານ ຫຼື ຜູ້ພິພາກສາ ALJ, ບໍ່ຖືກ
ຫຼຸດຈຳນວນ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດສຳລັບການບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການແຈ້ງບອກທີ່ກຳນົດໄວ້ຖ້າ: 

• ທ່ານບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບໍ່ສາມາດຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້; ຫຼື 
• ການປະຕິບັດຕາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍທາງອາລົມທີ່ຮ້າຍແຮງ

ຕໍ່ກັບລູກຂອງທ່ານ. 
 
 

ໝາຍເຫດ ແລະ ຄຳຖາມຂອງຂ້ອຍ  
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ພາກຕິດຄັດ A: ຄຳນິຍາມ 
ເນື່ອງຈາກພາສາທີ່ໃຊ້ໃນກົດໝາຍເປັນຄຳສັບສະເພາະ, ພວກເຮົາໄດ້ລວມເອົາຄຳນິຍາມສອງສາມຢ່າງ
ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານເຂົ້າໃຈກົດໝາຍ. ໃນຖານະເປັນພໍ່ແມ່,ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ທ່ານກຳລັງອ່ານ – ຄຳວ່າ ‘ຕ້ອງ’ ແລະ ‘ຈະຕ້ອງ’ ໃນກົດໝາຍແມ່ນແຕກ
ຕ່າງຈາກຄຳວ່າ ‘ອາດຈະ’, ເປັນຕົ້ນ.  ‘ຕ້ອງ’ ແລະ ‘ຈະຕ້ອງ’ ແມ່ນລາຍການທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງເກີດ
ຂຶ້ນ. ‘ອາດຈະ’ ຊີ້ບອກວ່າມີທາງເລືອກໃນການເຮັດບາງຢ່າງ ຫຼື ບໍ່ເຮັດບາງຢ່າງກໍໄດ້. ບໍ່
ແມ່ນວ່າທຸກຄຳສັບທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍຈະລວມມີໃນທີ່ນີ້. ຈົ່ງໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ
ເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານ, ທີ່ປຶກສາ AEA, ພໍ່ແມ່ອື່ນ, ພະນັກງານຫຼັກສູດ FEP  ໃນ AEA ຂອງ
ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານສູນຊັບພະຍາກອນ ASK (PTI) ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການເຂົ້າໃຈວ່າບາງ
ຄຳສັບອື່ນໝາຍເຖິງຫຍັງ.   
 
ວັນ; ວັນເຮັດວຽກ; ວັນເຂົ້າຮຽນ 
ວັນ ໝາຍເຖິງວັນຕາມເວລາປະຕິທິນ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມີການຊີ້ບອກເປັນຢ່າງອື່ນເປັນວັນ
ເຮັດວຽກ ຫຼື ວັນເຂົ້າຮຽນ. ວັນເຮັດວຽກ ໝາຍເຖິງວັນຈັນຫາວັນສຸກ, ຍົກເວັ້ນວັນພັກຂອ
ງລັດຖະບານກາງ ແລະ ລັດ (ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າວັນພັກຖືກລວມເຂົ້າໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນການກຳນົດວັນ
ເຮັດວຽກ). ວັນເຂົ້າຮຽນ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນສຳລັບເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, 
ລວມທັງເດັກນ້ອຍທີ່ມີ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມພິການ. 
 
ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ ຫຼື FAPE 
ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີແມ່ນການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ທີ່  

1. ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຊີ້ນຳ
ຂອງພາກລັດ ແລະ ໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ; 

2. ຕອບສະໜອງໄດ້ມາດຕະຖານຂອງລັດ, ລວມທັງຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ IDEA; 
3. ລວມມີການສຶກສາຊັ້ນປໍກຽມ, ຊັ້ນປະຖົມ ຫຼື ຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ເໝາະສົມ ແລະ 
4. ຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມຫຼັກສູດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ (IEP). 

 
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ 
ຄຳສັບ “ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ” --  

(A) ໝາຍເຖິງບຸກຄົນຜູ້ທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສຄົງທີ່, ປະຈຳ ແລະ ບ່ອນຢູ່ອາໄສໃນເວລາ
ກາງຄືນທີ່ພຽງພໍ; ແລະ  
(B) ລວມມີ--  

(i) ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ໃຊ້ທີ່ຢູ່ອາໄສຮ່ວມກັບຄົນອື່ນເນື່ອງ
ຈາກການສູນເສຍທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຄວາມລຳບາກທາງເສດຖະກິດ ຫຼື ເຫດຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ; 
ກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນໂມເຕັນ, ໂຮງແຮມ, ພື້ນທີ່ສຳລັບລົດເຮືອນ ຫຼື ພື້ນທີ່ຕັ້ງແຄ້ມ 
ເນື່ອງຈາກການຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສອື່ນທີ່ພຽງພໍ; ກຳລັງອາໄສຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາສຸກ
ເສີນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວ; ຖືກປະຖິ້ມຢູ່ໂຮງໝໍ; ຫຼື ກຳລັງລໍຖ້າການບັນຈຸເຂົ້າສະຖານ
ທີ່ສົງເຄາະ; 

(ii) ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີບ່ອນອາໄສຕົ້ນຕໍໃນເວລາກາງຄືນທີ່ເປັນ
ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫຼື ເອກະຊົນທີ່ບໍ່ຖືກອອກແບບມາສຳລັບ ຫຼື ໃຊ້ເປັນ
ບ່ອນຫຼັບນອນປົກກະຕິສຳລັບມະນຸດ; 

(iii) ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນລົດ, ສວນສາທາລະນະ, ພື້ນ
ທີ່ສາທາລະນະ, ອາຄານຮ້າງ, ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ສະຖານີລົດເມ ຫຼື ລົດ
ໄຟ ຫຼື ສະຖານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ; ແລະ  

(iv) ເດັກນ້ອຍພະເນຈອນຜູ້ທີ່ມີຄຸນສົມບັດເປັນຜູ້ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສເນື່ອງ
ຈາກວ່າເດັກກຳລັງອາໄສຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້ (i) ຫາ (iii). 

42 U.S.C. §11434a 
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ພໍ່ແມ່ 

 
ຫຼັກສູດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ ຫຼື IEP 
IEP ແມ່ນາບັນທຶກເປັນລາຍລັກອັກສອນກ່ຽວກັບການບໍລິການການສຶກສາພິເສດຂອງບຸກຄົນທີ່
ມີສິດທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ, ທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງແກ້ໄຂຮ່ວມກັບທີມງານ IEP. ເອກະສານ IEP 
ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນກອງປະຊຸມ IEP ແລະ ກຳນົດຄຳໝັ້ນສັນຍາເປັນລາຍລັກ
ອັກສອນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ບຸກຄົນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຮຽນຮູ້ພິເສດຂອງບຸກຄົນນັ້ນ. 
 
ທີມງານຫຼັກສູດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ ຫຼື ທີມງານ IEP 
ທີມງານ IEP ແມ່ນກຸ່ມບຸກຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບສ້າງ, ທົບທວນ ຫຼື ປັບປຸງແກ້ໄຂຫຼັກສູດ 
IEP ສຳລັບເດັກທີ່ມີຄວາມພິການ. 
ພາສາກຳເນີດ 
ເມື່ອໃຊ້ກ່ຽວກັບບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ຈຳກັດ, ພາສາກຳເນີດ ໝ!ຍເຖິງສິ່ງ
ຕໍ່ໄປນີ້: 

• ພາສາທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນນັ້ນ ຫຼື ໃນກໍລະນີຂອງເດັກ, ພາສາທີ່ໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໂດຍພໍ່ແມ່ຂອງເດັກນັ້ນ; ແລະ 

• ໃນການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງທັງໝົດກັບເດັກ (ລວມທັງການປະເມີນຜົນເດັກ), ພາສາທີ່ໂດຍ
ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໂດຍເດັກຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ຢູ່ບ່ອນຮຽນ. 

 
ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ຫູໜວກ ຫຼື ຕາບອດ ຫຼື ສຳລັບບຸກຄົນທີ່ບໍ່ມີພາສາຂຽນ, ພາສາກຳເນີດ 
ແມ່ນຮູບແບບການສື່ສານທີ່ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນນັ້ນ (ເຊັ່ນ ພາສາໃບ້, ໜັງສື
ໂພງສຳລັບຄົນຕາບອດ ຫຼື ການສື່ສານແບບປາກເປົ່າ). 
 
ພໍ່ແມ່ 
ພໍ່ແມ່ ໝາຍເຖິງ: 

• ພໍ່ແມ່ແທ້ ຫຼື ພໍ່ແມ່ລ້ຽງຂອງເດັກ; 
• ພໍ່ແມ່ບຸນທຳ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງລັດ ຫຼື ພັນທະຕາມສັນຍາ

ກັບລັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານທ້ອງຖິ່ນຫ້າມພໍ່ແມ່ບຸນທຳເຮັດໜ້າທີ່ເປັນພໍ່ແມ່; 
• ຜູ້ປົກຄອງ (ແຕ່ບໍ່ແມ່ນລັດ ຖ້າເດັກຢູ່ໃນຄວາມຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ); 
• ບຸກຄົນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແທນພໍ່ແມ່ທີ່ໃຫ້ກຳເນີດ ຫຼື ພໍ່ແມ່ລ້ຽງ (ລວມທງ

ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ, ພໍ່ນ້າແມ່ນ້າ, ຫຼື ຍາດພີ່ນ້ອງອື່ນ) ທີ່ເດັກອາໄສຢູ່ນຳ 
ຫຼື ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍສຳລັບການເປັນຢູ່ຂອງເດັກ; ຫຼື 

• ພໍ່ແມ່ຕົວແທນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ. 
 
ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ 
ຂໍ້ມູນທີ່ແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ ຖ້າມັນປະກອບມີຂໍ້ມູນເຊັ່ນ: 

• ຊື່ຂອງເດັກ, ພໍ່ແມ່ຂອງເດັກ ຫຼື ສະມາຊິກຄົນອື່ນໃນຄອບຄົວ; 
• ທີ່ຢູ່ຂອງເດັກ; 
• ສິ່ງລະບຸຕົວຕົນ ເຊັ່ນ: ເລກປະກັນສັງຄົມ ຫຼື ເລກປະຈຳຕົວນັກຮຽນ; ຫຼື 
• ລາຍການລັກສະນະສະເພາະຕົວ ຫຼື ຂໍ້ມູນອື່ນໆທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ໃນການລະບຸ

ຕົວເດັກດ້ວຍຄວາມແນ່ນອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ. 
 
ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແມ່ນແຈ້ງການເຖິງພໍ່ແມ່ກ່ຽວກັບການດຳເນີນການ
ທີ່ສະເໜີມາ ຫຼື ຖືກປະຕິເສດ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນ IEP ໃນການສຶກສາພິເສດ.  
ພໍ່ແມ່ມີສິດໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນລ່ວງໜ້າກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳພື້ນທີ່ (AEA) ຈະສະເໜີ ຫຼື ປະຕິເສດລິເລີ່ມ ຫຼື ປ່ຽນແປງການ
ລະບຸຕົວ, ການປະເມີນຜົນ ຫຼື ການບັນຈຸເຂົ້າຮຽນຂອງລູກເຂົາເຈົ້າ ຫຼື ການໃຫ້ການສຶກສາ
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ພໍ່ແມ່ 

ພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ.  ແຈ້ງການນີ້ຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ພາຍໃນເວລາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນຂອງ
ການດຳເນີນການທີ່ສະເໜີມາ.  ການສະເໜີ ຫຼື ການປະຕິເສດຕ້ອງແມ່ນບັນຫາທີ່ທີມງານ IEP 
ມີສິດອຳນາດເຮັດການຕັດສິນໃຈ. 
 
ສະພາບການປະຕິບັດວິໄນແບບພິເສດ 

• ສານຄວບຄຸມ ແມ່ນຢາ ຫຼື ສານອື່ນທີ່ລະບຸໄວ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ I, II, III, IV ຫຼື V ໃນຂໍ້ 
202(c) ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຄວບຄຸມ (21 U.S.C. § 812(c)).  ສຳລັບລາຍຊື່, ໃຫ້ເຂົ້າ
ເບິ່ງ http://www.justice.gov/dea/pubs/scheduling.html 
 

• ຢາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແມ່ນສານຄວບຄຸມໃດໜຶ່ງ; ແຕ່ບໍ່ລວມເອົາສານຄວບຄຸມທີ່ມີ
ໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກກົດໝາຍພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານການ
ດູແລສຸຂະພາບທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ ຫຼື ທີ່ມີໄວ້ຄອບຄອງ ຫຼື ນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ສິດອຳນາດ
ອື່ນຕ່າງໆອີງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສານຄວບຄຸມ ຫຼື ພາຍໃຕ້ຂໍ້ກຳນົດອື່ນຕ່າງໆ
ຂອງກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ. 

 
• ການບາດເຈັບຮ່າງກາຍທີ່ຮ້າຍແຮງ ໝາຍເຖິງການບາດເຈັບທາງຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບ—  
o ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະເສຍຊີວິດ;  
o ການເຈັບປວດຮ່າງກາຍຮຸນແຮງ;  
o ການເສຍໂສມຍາວນານ ແລະ ຈະແຈ້ງ; ຫຼື  
o ການສູນເສຍ ຫຼື ຄວາມບົກຜ່ອງຂອງໜ້າທີ່ການຂອງຮ່າງກາຍ, ອະໄວຍະວະ ຫຼື ຄວາມ

ສາມາດທາງຈິດໃຈທີ່ຍາວນານ. 
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00001365----000-.html 
 

• ອາວຸດ ມີຄວາມໝາຍຕາມຄຳສັບ "ອາວຸດອັນຕະລາຍ" ພາຍໃຕ້ວັກ (2) ຂອງຂໍ້ຍ່ອຍທຳອິດ (g) 
ຂອງຂໍ້ 930 ຂອງຫົບົດ 18, ປະມວນກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ.  ຄຳສັບ “ອາວຸດອັນຕະລາຍ” ໝາຍ
ເຖິງອາວຸດ, ອຸປະກອນ, ເຄື່ອງມື, ວັດສະດຸ ຫຼື ສານ, ທີ່ມີຊີວິດ ຫຼື ບໍ່ມີຊີວິດ, 
ທີ່ຖືກໃຊ້ສຳລັບ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດພ້ອມເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດ
ເຈັບຮ່າງກາຍຮ້າຍແຮງ, ຍົກເວັ້ນວ່າຄຳສັບດັ່ງກ່າວບໍ່ລວມເອົາມີດພົກພາທີ່ມີໃບ
ມີດສັ້ນກວ່າ 2 1/2 ນິ້ວ.  
http://www.law.cornell.edu/uscode/18/usc_sec_18_00000930----000-.html 
 

ພາກຕິດຄັດ B: ຄຳຫຍໍ້ 
ຄຳຫຍໍ້ ຄຳສັບ 

AEA ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳພື້ນທີ່ 
ALJ ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງ 
BIP ແຜນການຊ່ວຍປັບປ່ຽນການປະພຶດ 
CIL ສູນສົ່ງເສີມການດຳເນີນຊີວິດເອກະລາດ (Center for 

Independent Living) 
DE ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ 
IDEA ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ 
IEE ການປະເມີນຜົນການສຶກສາແບບເປັນອິດສະຫຼະ 
IEP ຫຼັກສູດການສຶກສາສະເພາະບຸກຄົນ 
FAPE ການສຶກສາພາກລັດທີ່ເໝາະສົມຟຣີ 
FERPA ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເປັນ

ສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ 
LEA ໜ່ວຍງານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ 
MD ການຕັດສິນກຳນົດການສະແດງຄວາມພິການ 
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PWN ແຈ້ງການລ່ວງໜ້າເປັນລາຍລັກອັກສອນ 
SEA ໜ່ວຍງານການສຶກສາປະຈຳລັດ 
 

ພາກຕິດຄັດ C: ການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຕາມພາກ B ຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ 
ທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກເປັນລາຍລັກອັກສອນນີ້ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບ
ສິດທິ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ພາກ B ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບຄົນ
ພິການ (IDEA), ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດການຕັດສິນໃຈແບບມີຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວ່າ
ທ່ານຄວນໃຫ້ການຍິນຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທານເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ທາງເຂດການສກຶສາ ຫຼື AEA ຈຳເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ໂດຍ
ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ແລະ ລູກຂອງທ່ານອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA.  ກົດໝາຍ IDEA 
ກຳນົດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ການປົກປ້ອງຂອງທ່ານເມື່ອເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA ຂໍໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ໝາຍເຫດ: ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກຄອບຄົວຈະມີສິດໄດ້ຮັບ Medicaid, ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອ
ວາກຳລັງລວມເອົາແຈ້ງການທີ່ຈຳເປັນນີ້ເຂົ້າໃນປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມ
ຄອງນີ້ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ພໍ່ແມ່ທຸກຄົນຜູ້ທີ່ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບມັນໄດ້ຮັບຮູ້. 
 
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການແຈ້ງບອກ 
ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວ່າເວລາໃດທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນີ້ ແລະ ຕ້ອງລວມມີຂໍ້
ມູນໃດແດ່ໃນການແຈ້ງບອກດັ່ງກ່າວ.   

• ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກນີ້: ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈະຂໍ
ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດ ແລະ ກ່ອນທີ່
ມັນຈະໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານໃນການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ປະກັນໄພ
ເຫຼົ່ານັ້ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ (ມີການອະທິບາຍຂໍ້ກຳນົດການຍິນຍອມເຫັນດີຢູ່ຂ້າງ
ລຸ່ມ); ແລະ 

• ທຸກໆປີ ຫຼັງຈາກນັ້ນ. 
 
ການແຈ້ງບອກຕ້ອງເປັນ: 

• ລາຍລັກອັກສອນ; 
• ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຕໍ່ກັບສາທາລະນະຊົນເທົ່ວໄປ; ແລະ 
• ພາສາກຳເນີດຂອງທ່ານ ຫຼື ໃນຮູບແບບການສື່ສານອື່ນທີ່ທ່ານໃຊ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າ

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. 
 
ການແຈ້ງບອກຈະອະທິບາຍ: 

• ການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ມັນຈະ
ສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງ
ທຳອິດ;  

• ຂໍ້ກຳນົດ “ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ຂອງກົດໝາຍ IDEA ທີ່ນຳໃຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຂອງທ່ານ ຖ້າມັນພະຍາຍາມໃຊ້ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານ;  

• ສິດທິຂອງທ່ານໃນການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຂອງລູກທ່ານຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງໂຄງການເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພໃນລັດຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ; ແລະ  
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• ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນື່ອງຂອງເຂດການສຶກສາຂອງທ່ານໃນການຮັບປະກັນໃຫ້ລູກຂອງ
ທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາພິເສດທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດໂດຍ
ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຖອນການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ຫຼື ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີກໍຕາມ.  

 
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຍັງບໍ່ທັນເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນຂອງ
ທ່ານໃນອະດີດຜ່ານມາເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການຕ່າງໆທີ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່
ລູກຂອງທ່ານອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ, ນຳ
ໃຊ້ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ທັງໝົດທີ່ອະທິບາຍຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ. 
 
ກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈະສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື 
ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ມັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນ
ລາຍລັກອັກສອນທີ່ເຊັນຊື່ ແລະ ລົງວັນທີຂອງທ່ານ.  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຂອງທ່ານຈະໃຫ້ແບບຟອມການຍິນຍອມເຫັນດີແກ່ທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີ.  
ຈົ່ງຮັບຊາບວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ
ທ່ານຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.   
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຍິນຍອມເຫັນດີມີສອງສ່ວນ.   

1. ການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກ
ທ່ານຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານຂອງລັດທີ່ຮັບຜິດຊອບຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພໃນລັດຂອງທ່ານ  
ອີງຕາມກົດໝາຍລັດຖະບານກາງ—ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິດ້ານການສຶກສາ ແລະ 
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ແລະ ບົດບັນຍັດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບຂໍ້
ມູນໃນກົດໝາຍ IDEA—ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຂອງທ່ານກ່ອນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ 
(ເຊັ່ນ ຊື່, ທີ່ຢູ່, ເລກປະກັນສັງຄົມ, ເລກປະຈຳຕົວນັກຮຽນ, IEP ຫຼື ຜົນການປະເມີນ
ຂອງລູກທ່ານ) ຈາກບັນທຶກການສຶກສາຂອງລູກທ່ານຕໍ່ກັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານ, ໂດຍມີບາງຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.  ໃນສະພາບການນີ້, ເຂດການສຶກສາ 
ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ຈະເປີດ
ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ສຳລັບຈຸດປະສົງການຮຽກເກັບເງິນຕໍ່ກັບພະ
ແນກບໍລິການມະນຸດ, ໜ່ວຍງານລັດທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກ
ລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ.  ທ່ານຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ້ອງລະບຸຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸ
ຕົວຕົນໄດ້ທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ, ບັນທຶກ 
ຫຼື ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ), ຈຸດປະ
ສົງຂອງການເປີດເຜີຍ (ຕົວຢ່າງ: ຮຽກເກັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ) ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບ (ຕົວຢ່າງ: Medicaid ຫຼື ໜ່ວຍງານອື່ນໃນລັດຂອງທ່ານທີ່ຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ).   
ຖ້າທ່ານເລືອກໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ້ຂອງ
ລູກທ່ານຖືກເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດ, ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍເອົາ ແລະ 
ໄດ້ຮັບສຳເນົາບັນທຶກທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານນັ້ນຈາກເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຂອງທ່ານໄດ້. 
 

2. ຄຳຖະແຫຼງໃຫ້ເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ 
ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານຕ້ອງລວມມີຄຳຖະແຫຼງທີ່ລະບຸວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນ
ດີໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ
ຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການຕ່າງໆພາຍໃຕ້ 34 CFR ພາກ 300, ເຊິ່ງແມ່ນການ
ສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ໄດ້. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

 
ທັງສອງສ່ວນຂອງຂໍ້ກຳນົດການຍິນຍອມເຫັນດີນີ້ນຳໃຊ້ກັບເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA.  ຕົວຢ່າງ: ຖ້າລູກຂອງທ່ານ
ຍ້າຍໄປໂຮງຮຽນໃໝ່ຢູ່ພາຍໃນເຂດການສຶກສາດຽວກັນ, ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີໃໝ່ ເພາະວ່າເຂດການສຶກສາດຽວກັນຍັງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກຂອງ
ທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຄືເກົ່າ.  ແຕ່ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນລູກຂອງທ່ານເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ໃໝ່ຢູ່ໃນເຂດການສຶກສາໃໝ່, ເຂດການສຶກສາໃໝ່ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບໍລິການແກ່ລູກທ່ານ
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ມັນຈະສາມາດຮຽກ
ເກັບເງິນນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງລູກທ່ານເປັນຄັ້ງທຳອິດ.  ການ
ຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ແກ່ເຂດການສຶກສາໃໝ່ຂອງລູກທ່ານຕ້ອງລວມມີທັງສອງສ່ວນ
ຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຂ້າງເທິງ.  
ການວິເຄາະດຽວກັນຈະນຳໃຊ້ກັບການບໍລິການທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ AEA ຂອງທ່ານ.  
ຖ້າທ່ານຍ້າຍໄປເຂດການສຶກສາອື່ນພາຍໃນ AEA ດຽວກັນ, ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນ
ຍອມເຫັນດີໃໝ່ສຳລັບການບໍລິການຂອງ AEA. 
 
ການຍິນຍອມເຫັນດີຜ່ານມາ 
ຖ້າທ່ານເຄີຍໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໃນຜ່ານມາເພື່ອໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຂອງທ່ານເຂົ້າເຖິງເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານເພື່ອ
ຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຈາກທ່ານ ຖ້າມີສອງ
ເງື່ອນໄຂຕໍ່ໄປນີ້:   

1. ບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃນສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້: ປະເພດການບໍລິການທີ່ຈະສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງ
ທ່ານ (ຕົວຢ່າງ: ກາຍະພາບບຳບັດ ຫຼື ການບຳບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ); ຈຳນວນການບໍລິການທີ່ຈະ
ສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ: ສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດແກ່ຍາວຕະຫຼອດສົກຮຽນ); 
ຫຼື ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍລິການ (ນັ້ນແມ່ນ, ຈຳນວນເງິນທີ່ຮຽກເກັບນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ); ແລະ 
2. ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານມີການຍິນຍອມເຫັນດີທີ່ທ່ານໃຫ້ໃນເມື່ອກ່ອນຢູ່
ໃນແຟ້ມຂໍ້ມູນ.  ການຍິນຍອມເຫັນດີໃນເມື່ອກ່ອນນີ້ຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂໍ້ກຳນົດ
ທີ່ມີຜົນນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບຂອງກົດໝາຍ IDEA ກ່ອນນີ້ ແລະ ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຂອງທ່ານຈະຮູ້ວ່າຂໍ້ກຳນົດໃດນຳໃຊ້ພາຍໃຕ້ກົດລະບຽບກ່ອນນີ້ເຫຼົ່ານັ້ນ.  
ຕົວຢ່າງຂອງການຍິນຍອມເຫັນດີໃນເມື່ອກ່ອນທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານອາດຈະ
ມີໃນແຟ້ມແມ່ນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງພໍ່ແມ່ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໂດຍກົງແກ່ໜ່ວຍງານ
ອື່ນ ເຊັ່ນ ໜ່ວຍງານ Medicaid ຂອງລັດໄອໂອວາ. 

 
ເຖິງແມ່ນວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນຍອມເຫັນດີຈາກ
ທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຍັງຕ້ອງໃຫ້ການແຈ້ງບອກນີ້ກ່ອນທີ່ມັນຈະສືບຕໍ່
ຮຽກເກັບເງິນນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານ
ເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA. 
 
ຖ້າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານໃຫ້ໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ 
ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຢູ່ໃນແຟ້ມຂໍ້ມູນຢູ່ແລ້ວ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຕ້ອງຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ໃນເວລາທີ່ມີການປ່ຽນແປງສິ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ້: ປະເພດ (ຕົວຢ່າງ: ກາຍະພາບບຳບັດ ຫຼື ການບຳບັດແກ້ໄຂການເວົ້າ); ຈຳນວນ (ຕົວຢ່າງ: ຊົ່ວ
ໂມງຕໍ່ອາທິດແກ່ຍາວຕະຫຼອດສົກຮຽນ); ຫຼື ຄ່າການບໍລິການ (ນັ້ນແມ່ນ, ຈຳນວນເງິນ
ທີ່ຮຽກເກັບນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ). 
 
ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງປະເພດການບໍລິການມີຄື ລູກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບຳບັດແກ້ໄຂການ
ເວົ້າເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບກາຍະພາບບຳບັດ, ສະນັ້ນ, ການບໍລິການທີ່ຖືກຮຽກເກັບນຳໂຄງການ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານຈະແຕກຕ່າງກັນ.  ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງຈຳ



 

48 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ນວນການບໍລິການມີຄື ຖ້າລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບກາຍະພາບບຳບັດສາມຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດໃນເມື່
ອກ່ອນ ແລະ ດຽວນີ້ຈະໄດ້ຮັບສອງຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ.  ຕົວຢ່າງຂອງການປ່ຽນແປງຄ່າການ
ບໍລິການຂອງລູກທ່ານຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຈຳນວນເງິນທີ່ຮຽກເກັບນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກ
ລັດ ຫຼື ປະກັນໄພສຳລັບການບໍລິການສະເພາະໃດໜຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດລົງ. 
 
ຖ້າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງຂໍເອົາການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຄັ້ງດຽວຈາກທ່ານ ທີ່ລະບຸວ່າທ່ານເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຫັນດີໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຂອງທ່ານສາມາດເຂົ້າໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກ
ທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ 
IDEA.  ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ການຍິນຍອມເຫັນດີໃໝ່ຄັ້ງດຽວ, ເຂດການ
ສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງໃຫ້ການແຈ້ງບອກນີ້ແກ່ທ່ານ.  ເມື່ອທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຄັ້ງດຽວນີ້, ທ່ານຈະບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີເພີ່ມເຕີມໃດໆແກ່ເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານອີກເພື່ອໃຫ້ມັນເຂົ້າໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນ
ໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານ ຖ້າການບໍລິການຂອງລູກທ່ານປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.  ແນວໃດກໍ
ຕາມ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຕ້ອງສືບຕໍ່ໃຫ້ການແຈ້ງບອກນີ້ແກ່ທ່ານໃນທຸກໆປີ. 
 
ຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບການບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ການປົກປ້ອງ “ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ” ກ່ຽວກັບການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພມີ
ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:  

1. ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ກຳນົດໃຫ້ທ່ານສະໝັກ ຫຼື ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມ
ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ ເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການສຶກສາ 
FAPE.  ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການ
ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານເປັນ
ເງື່ອນໄຂໜຶ່ງໃນການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານການບໍລິການທີ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານອີງຕາມກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງ
ທ່ານ.  

2. ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດກຳນົດໃຫ້ທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈາກຖົງ 
ເຊັ່ນ ການຈ່າຍຈຳນວນຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນ ຫຼື ຈຳນວນຄ່າຮ່ວມຈ່າຍສຳລັບການຍື່ນຮ້ອງຂໍ
ຄ່າການບໍລິການທີ່ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກ
ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.  ຕົວຢ່າງ: ຖ້າ IEP ຂອງລູກທ່ານລວມເອົາການບຳບັດແກ້
ໄຂການເວົ້າ ແລະ ປະກັນໄພຂອງທ່ານກຳນົດໃຫ້ມີການຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼື ຈຳນວນຕ້ອງຈ່າຍ
ກ່ອນ $25 ຕໍ່ຄັ້ງ, ທ່ານບໍ່ສາມາດຖືກຮຽກເກັບເງິນຈຳນວນ $25 ໄດ້.  ເຂດການສຶກສາ ຫຼື 
AEA ຈະຈຳເປັນຕ້ອງຈ່າຍຄ່າຮ່ວມຈ່າຍ ຫຼື ຈຳນວນຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນເພື່ອຮຽກເກັບເງິນນຳ
ໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານສຳລັບຄ່າການ
ບໍລິການສະເພາະນັ້ນ.  

3. ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ເງິນປະກັນ
ໄພຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ຫຼື ເງິນປະກັນໄພເຫຼົ່ານັ້ນຈະ: 

a. ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ມີໃຫ້ຂອງທ່ານ ຫຼື ຜົນປະ
ໂຫຍດປະກັນໄພອື່ນໃດໆກໍຕາມຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນຄັ້ງກາຍະ
ພາບບຳບັດທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ໃນແຜນປະກັນຂອງທ່ານທີ່ມີໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານ 
ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງຈຳນວນຄັ້ງການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດທີ່ອະນຸຸຍາດໃຫ້ໃນ
ແຜນປະກັນຂອງທ່ານ; 

b. ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍຄ່າການບໍລິການທີ່ຖ້າເປັນຢ່າງອື່ນແລ້ວຈະຕ້ອງ
ຈ່າຍໃຫ້ໂດຍໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ເພາະວ່າລູກ
ຂອງທ່ານຍັງຕ້ອງການການບໍລິການເຫຼົ່ານັ້ນຢູ່ນອກເວລາທີ່ລູກຂອງທ່ານ
ຢູ່ໂຮງຮຽນ; 

c. ເຮັດໃຫ້ຄ່າເບ້ຍປະກັນໄພຂອງທ່ານເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼື ນຳໄປສູ່ການຍົກເລີກເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ; ຫຼື 



 

49 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

d. ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງສູນເສຍການມີສິດຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານສຳລັບ
ການຍົກເວັ້ນທີ່ອີງໃສ່ເຮືອນ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ອີງໃສ່ລາຍຈ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບສຸຂະພາບທັງໝົດຂອງທ່ານ. 

  
ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ 
ຖ້າທ່ານໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານເປີດ
ເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກທ່ານຕໍ່ກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດເພື່ອ
ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າເຖິງໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພໃດໜຶ່ງ, ທ່ານມີ
ສິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ 34 CFR ພາກ 99 (ກົດລະບຽບ FERPA ) ແລະ 34 CFR ພາກ 300 (ກົດລະບຽບ IDEA) ຖອນການ
ຍິນຍອມເຫັນດີນັ້ນໄດ້ທຸກເວລາ. 
 
ຖ້າທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານສືບຕໍ່ຮຽກເກັບເງິນນຳໂຄງການ
ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານສຳລັບຄ່າການສຶກສາພິເສດ 
ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA, ທ່ານຈະຈຳເປັນຕ້ອງຖອນການຍິນຍອມ
ເຫັນດີຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກທ່ານໂດຍເຂດ
ການສຶກສາ ຫຼື AEA ຕໍ່ກັບພະແນກບໍລິການມະນຸດ.  ແນວໃດກໍຕາມ, ກົດລະບຽບ FERPA ແລະ IDEA 
ບໍ່ປະກອບມີລະບຽບຂັ້ນຕອນສຳລັບການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ
ທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງລູກທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, 
ທ່ານຄວນຖາມເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານວ່າມີລະບຽບຂັ້ນຕອນແນວໃດທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມ.  ຕົວຢ່າງ: ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງຄຳຮ້ອງ
ຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 
 
ເກີດຫຍັງຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງ
ທ່ານ ຫຼື ທ່ານຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ? 
ໂດຍບໍ່ມີການຍິນຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດຮຽກເກັບ
ເງິນນຳໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການພິ
ເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມັນຈຳເປັນຕ້ອງສະໜອງໃຫ້ແກ່ລູກຂອງທ່ານອີງຕາມ
ກົດໝາຍ IDEA ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ.  ຖ້າທ່ານຖອນການຍິນ
ຍອມເຫັນດີຂອງທ່ານ ຫຼື ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີອີງຕາມກົດລະບຽບ FERPA ແລະ 
IDEA, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານບໍ່ສາມາດໃຊ້ການຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ການປະຕິ
ເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດລະບຸຕົວຕົນຂອງທ່ານຕໍ່
ກັບໂຄງການເງິນຊ່ວຍເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພ ເພື່ອປະຕິເສດການໃຫ້ການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແກ່ລູກຂອງທ່ານພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ໄດ້.  ສະນັ້ນ, ຖ້າທ່ານ
ປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຍິນຍອມເຫັນດີ ຫຼື ຖອນການຍິນຍອມເຫັນດີ, ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA 
ຂອງທ່ານຍັງສືບຕໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການບໍລິການ
ທີ່ກຳນົດໄວ້ທັງໝົດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ເໝາະສົມໂດຍບໍ່ມີຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່ກັບທ່ານ ຫຼື ລູກຂອງທ່ານ. 
 
ພວກເຮົາຫວັງວ່າຂໍ້ມູນນີ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບທ່ານໃນການເຮັດການຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້
ມູນຄົບຖ້ວນກ່ຽວກັບວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂດການສຶກສາ ຫຼື AEA ຂອງທ່ານໃຊ້ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພຂອງທ່ານ ຫຼື ຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ 
ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ IDEA ຫຼືບໍ່.  
 
ສຳລັບຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ກຳນົດທີ່ຄວບຄຸມການໃຊ້ເງິນຊ່ວຍ
ເຫຼືອພາກລັດ ຫຼື ປະກັນໄພເພື່ອຈ່າຍຄ່າການສຶກສາພິເສດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໃຫ້ເບິ່ງ: http://www2.ed.gov/policy/speced/reg/idea/part-b/part-b-parental-consent.html.  ນອກນັ້ນທ່ານ
ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມີຊື່ຢູ່ຕອນຕົ້ນຂອງປຶ້ມຄູ່ມືນີ້. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

 

ພາກຕິດຄັດ D: ແບບຟອມຕົວຢ່າງ 
ໜ້າຕໍ່ໄປປະກອບມີແບບຟອມຕົວຢ່າງສຳລັບສາມທາງເລືອກການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່
ອະທິບາຍໄວ້ໃນປຶ້ມຄູ່ມືນີ້.  ມີແບບຟອມຕົວຢ່າງເພື່ອຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດ, ຮ້ອງ
ຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ ແລະ ຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. 
 
ທ່ານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ແບບຟອມຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ໜຶ່ງໃນທາງເລືອກເຫຼົ່ານີ້.  ຖ້າ
ທ່ານບໍ່ໃຊ້ແບບຟອມ, ທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າທຸກຂໍ້ມູນທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນມີໃນ
ເອກະສານລາຍລັກອັກສອນທີ່ທ່ານສົ່ງໃຫ້ໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ, AEA ຂອງລູກທ່ານ ແລະ ພະແນ
ກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.  ເພີ່ມໜ້າເພີ່ມເຕີມຖ້າຈຳເປັນ. 
 
ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບແບບຟອມໃດໆກໍຕາມເຫຼົ່ານີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂຮງຮຽນຂອງລູກ
ທ່ານ, AEA ຂອງລູກທ່ານ ແລະ ທະນາຍຄວາມ ຫຼື ໜຶ່ງໃນແຫຼ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ
ໜ້າ 8 ຫາ 10. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA  
ຄຳແນະນຳ: ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA.  ມີ
ການອະທິບາຍຂະບວນການນັ້ນໃນໜ້າ 22 ຫາ 23 ຂອງ ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບພໍ່ແມ່ 
(ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ).  ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປະກອບແບບຟອມນີ້ແລ້ວ,ໃຫ້ສົ່ງສຳເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des Moines, IA 50319-0146.   

ປະກອບແບບຟອມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  ໃຊ້ໜ້າຕໍ່ໄປ ຫຼື ແຜ່ນເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າຈຳເປັນ. 
 
ວັນທີ:_____________  ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນລັດຕາມກົດໝາຍ IDEA.  ຂ້າພະເຈົ້າ
ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການສືບສວນໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ.  ຂ້າພະເຈົ້າກ່າວຫາວ່າໜ່ວຍງານພາກລັດໄດ້ລະ
ເມີດຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາສຳລັບຄົນພິການ ແລະ ກົດລະບຽບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອ
ງລັດ ແລະ ກົດລະບຽບລັດຖະບານກາງ. 

ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:       ລາຍເຊັນ:  ________  
  
ທີ່ຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:       ________________________ 
  
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເບີໂທລະສັບ:     ອີເມວ (ຖ້າມີ):      
 
ການຮ້ອງຮຽນນີ້ກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງບໍ?   ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າ “ແມ່ນ”, ກະລຸນາປະກອບຂໍ້ມູນ: 
ຊື່ຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:     
ເດັກໃຊ້ຊື່ອື່ນອີກບໍ?  ແມ່ນ/ບໍ່  ຖ້າແມ່ນ, ຊື່ຫຍັງ?     
  
ທີ່ຢູ່ຂອງເດັກ:             
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
              
ເດັກແມ່ນ “ຜູ້ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ” ບໍ?         ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ບອກຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຳລັບ
ເດັກ.    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ອາໄສຢູ່:         
  
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ:          
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:     ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊື່ອາຄານໂຮງຮຽນທີ່ເດັກເຂົ້າຮຽນ:         

ໝາຍເຫດ: ຄຳຖາມ 1-3 ແມ່ນຈຳເປັນຕ້ອງຕອບຖ້າການຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບເດັກສະເພາະໃດໜຶ່ງ.  ຖ້າບໍ່, ຄຳຖາມ 
1-3 ແມ່ນແນະນຳເທົ່ານັ້ນ. 

1. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ: 
 

2. ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 

3. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານສະເໜີມາ: 
 

4. ການລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເກີນໜຶ່ງປີກ່ອນວັນທີທີ່ພະແນກສຶກສາລັດໄອ
ໂອວາໄດ້ຮັບການຮ້ອງຮຽນນີ້ບໍ?       ແມ່ນ/ບໍ່   

 
ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ເຊັ່ນ ອົງການຈັດຕັ້ງໃດໜຶ່ງເປັນຜູ້ປະກອບແບບຟອມນີ້ບໍ?         
ແມ່ນ/ບໍ່     ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບອກຊື່ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຕິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບ
ພໍ່ແມ່, ຖ້າແຕກຕ່າງຈາກຂ້າງເທິງ:    
_____________________________________________________________________________________________ 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ມີຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນແບບຟອມນີ້ຜູ້ທີ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກບໍ?        
ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບອກຊື່ບຸກຄົນ, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບເດັກ:  
    
_____________________________________________________________________________________________  
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໜ້ານີ້ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຂັ້ນ
ລັດຂອງທ່ານ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ຄຳຂໍ
ການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ) 
ຄຳແນະນຳ: ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  ມີການອະທິບາຍຂະບວນການ
ນັ້ນໃນໜ້າ 23 ຫາ 30 ຂອງ ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບພໍ່ແມ່ (ສິດທິຂອງພໍ່ແມ່ໃນ
ການສຶກສາພິເສດ).  ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປະກອບແບບຟອມນີ້ແລ້ວ,ໃຫ້ສົ່ງສຳເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des Moines, IA 50319-0146.   

ປະກອບແບບຟອມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  ໃຊ້ໜ້າຕໍ່ໄປ ຫຼື ແຜ່ນເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າຈຳເປັນ. 
 
ວັນທີ:         ຂ້າພະເຈົ້າກຳລັງຍື່ນການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວ
ກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.  ຂ້າພະເຈົ້າຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນຕາມຂະບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຕໍ່ໜ້າຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍປົກຄອງທີ່ແຕ່ງຕັ້ງໂດຍພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ. 

ຊື່ຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:     
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊື່ອື່ນອີກບໍ?        ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ຊື່ຫຍັງ?    
  
ທີ່ຢູ່ຂອງເດັກ:             
ເມືອງ:     ລັດ:   ລະຫັດໄປສະນີ:     
ເດັກແມ່ນ “ຜູ້ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ” ບໍ?       ແມ່ນ/ບໍ່     ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ບອກຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຳລັບ
ເດັກ.    

ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ອາໄສຢູ່:         
  
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ:          
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊື່ອາຄານໂຮງຮຽນທີ່ເດັກເຂົ້າຮຽນ:        

ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ທີ່ຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:           
  
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເບີໂທລະສັບ:     ອີເມວ (ຖ້າມີ):      
ຊື່ຂອງພໍ່ແມ່ອື່ນ:             
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເບີໂທລະສັບ:     ອີເມວ (ຖ້າມີ):      

1. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ: 
 

2. ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 

3. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານສະເໜີມາ: 
 
ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ເປັນຜູ້ປະກອບແບບຟອມນີ້ບໍ?         ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບ
ອກຊື່ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຕິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບພໍ່
ແມ່:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

ມີຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນແບບຟອມນີ້ຜູ້ທີ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກບໍ?        
ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບອກຊື່ບຸກຄົນ, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບເດັກ:  
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

_____________________________________________________________________________________________  



 

56 
 

ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

 
ທ່ານສາມາດໃຊ້ໜ້ານີ້ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນຕາມຂະ
ບວນການທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານ. 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ແບບຟອມຕົວຢ່າງ: ການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ 
ຄຳແນະນຳ: ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບບຟອມນີ້ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍ.  ມີການອະທິບາຍຂະ
ບວນການນັ້ນໃນໜ້າ 27 ແລະ 28 ຂອງ ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບພໍ່ແມ່ (ສິດທິຂອງ
ພໍ່ແມ່ໃນການສຶກສາພິເສດ).  ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປະກອບແບບຟອມນີ້ແລ້ວ,ໃຫ້ສົ່ງສຳເນົາຫາ  

(1) ເຂດການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ,  
(2) AEA ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ  
(3) ພະແນກສຶກສາລັດໄອໂອວາ, Grimes State Office Building, 400 E. 14th St., Des Moines, IA 50319-0146.   

ປະກອບແບບຟອມນີ້ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ.  ໃຊ້ໜ້າຕໍ່ໄປ ຫຼື ແຜ່ນເຈ້ຍເພີ່ມເຕີມ, ຖ້າຈຳເປັນ 

ວັນທີ:          ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການຮ້ອງຂໍກອງປະຊຸມໄກ່ເກ່ຍບັນຫາການສຶກສາພິເສດກ່ຽວ
ກັບລູກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. 

ຊື່ຂອງເດັກ:      ວັນເດືອນປີເກີດຂອງເດັກ:     
ລູກຂອງທ່ານໃຊ້ຊື່ອື່ນອີກບໍ?       ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ຊື່ຫຍັງ?    
  
ທີ່ຢູ່ຂອງເດັກ:             
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:   
ເດັກແມ່ນ “ຜູ້ຂາດທີ່ຢູ່ອາໄສ” ບໍ?         ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ໃຫ້ບອກຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ສຳລັບ
ເດັກ.    

ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ອາໄສຢູ່:         
  
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເຂດການສຶກສາບ່ອນທີ່ເດັກ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ:          
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ຊື່ອາຄານໂຮງຮຽນທີ່ເດັກເຂົ້າຮຽນ:         

ຊື່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:             
ທີ່ຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ:           
  
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເບີໂທລະສັບ:     ອີເມວ (ຖ້າມີ):      
ຊື່ຂອງພໍ່ແມ່ອື່ນ:             
ທີ່ຢູ່:              
ເມືອງ:      ລັດ:    ລະຫັດໄປສະນີ:    
ເບີໂທລະສັບ:     ອີເມວ (ຖ້າມີ):      

1. ລັກສະນະຂອງບັນຫາ: 

2. ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງກໍລະນີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາ: 
 

3. ວິທີແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ທ່ານສະເໜີມາ: 
 
ຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ເປັນຜູ້ປະກອບແບບຟອມນີ້ບໍ?         ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບ
ອກຊື່ຂອງທ່ານ, ຂໍ້ມູນຕິດຂອງທ່ານ ແລະ ຄວາມສຳພັນຂອງທ່ານກັບພໍ່
ແມ່:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
ມີຄົນອື່ນທີ່ບໍ່ມີຊື່ໃນແບບຟອມນີ້ຜູ້ທີ່ແມ່ນພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກບໍ?        
ແມ່ນ/ບໍ່    ຖ້າແມ່ນ, ກະລຸນາບອກຊື່ບຸກຄົນ, ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ແລະ ຄວາມສຳພັນກັບເດັກ:  
    
_____________________________________________________________________________________________ 
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ປຶ້ມຄູ່ມືລະບຽບການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງສຳລັບ
ພໍ່ແມ່ 

ທ່ານສາມາດໃຊ້ໜ້ານີ້ເພື່ອໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍການໄກ່
ເກ່ຍຂອງທ່ານ. 
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